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ইমাম দাহহাক (রািহমা াহ) থেক বিণত হেয়েছ রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন, 
“ য কউ একজন মুিমনেক লানত করেলা,  স যন তােক হত া করেলা। আর য কউ কান মিুমন 

এর উপর ফর এর অিভেযাগ আনেলা,  স যন তােক হত া করেলা।” 

(ইমাম বুখারী বণনা কেরেছন) 

أن عنھما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عن) 60( ومسلم) 6104( البخاري صحیحي ففي  اهللا صلى النبي 
َفَقد َأَخاُه الرَُّجُل َكفََّر ِإَذا: (  قال وسلم علیھ َوِإالَّ ، َقاَل َكَما َكاَن ِإن: (  روایة وفي)  َأَحُدُھَما ِبَھا َباَء 

َعَلیِھ َرَجَعْت  )

আ ু াহ ইবেন উমর (রািদয়া া  আন ) থেক বিণত হেয়েছ রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 
বেলেছন, ‘যিদ কান ব ি  তার ভাইেক কািফর বেল সে াধন কের, তেব সটা তােদর য 

কান একজেনর উপর বতােব”। অ  বলা হেয়েছঃ “যিদ তার কথা িঠক হয় (ঐ ব ি  

কািফর হয়, তাহেল তা হেলা) আর তা না হেল এটা তার িদেক িফের আসেব”। (সহীহ বখুারী 

-  ৬১০৪ এবং সহীহ মসুিলম – ৬০) 
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মুখব  
 

ি য় মুসলমান ভাই ও বােনরা, এই ু  েচ া হে  মুসলমানেদরেক ভিবষ ত িকছু সমস ার ব াপাের সতক করার এক  ধাপ। য 
সকল িবষয় এই উ ােতর জন  িনয়া ও আিখরােত িবশাল িতর কারণ হেয় দাঁড়ােত পাের স সকল িবষয় স েক এই 
উ াতেক সতক করা সামথ বান সকল মুসলমােনর জ ির কতব । 

িবগত িকছু বছর ধের এই উ ােতর মেধ  আবার ‘তাকফীরী িচ াধারা’ সার লাভ কেরেছ। যার ফলাফল হেলা: এেক অেন র উপর 
অযািচত আ মণ করা, আহত করা, ামী- ীর ’জন বা য কান একজেনর অনুমিত ছাড়া বাধ তামূলক িববাহ-িবে দ, কৃত 
ওয়ালী (অিভভাবক) বাদ িদেয় িনেজ থেক মুসলমান বানেদর জন  ওয়ালী িনযু  করা িকংবা হারাম কােজ অথ যাগান দয়ার 
জন  মাদক ব  কনােবচা করার মেতা জঘন  কমকা ।  

িক  সবেচেয় বড় য িত হেয়েছ তা হেলা তাকফীর এর ে  “আহেল সু াহ ওয়াল জামাহ” এর সু  ও সু িতি ত 
নীিতসমূহেক সাধারণ মুসলমানেদর জন  অ  কের ফলা। আর ইহা করার কারেণই উপের উি িখত কাজ িল করা স ব হেয়েছ। 
তাই মুসলমানেদর কল াণ ও িনরাপ ার জন  এখন তাকফীেরর ে  ভুল িল সবার সামেন সু  কের তুেল ধরা জ ির হেয় 

পেড়েছ। 
 

=====***===== 
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টীকা – ১:  শাইখ আব ু হামজা আল িমশরী ( আ াহ তােক কােফরেদর হাত থেক মু  ক ন)  রিচত “Be Aware of Takfir” বইিটর পূণ 
এবং আমােদর দেশর জ  েযাজ  ও কাযকর অংশসমহূ িনেয় এই পুি কািট সাজােনা হেয়েছ। মলূ বইিটেত িতিন যু রােজ র আ ু াহ ফয়সাল নামক 
এক দা’য়ীর বশ িকছ ুতাকফীরী ব ব  তেুল ধেরিছেলন যা আমরা এখােন উে খ করা েয়াজন মেন কিরিন। 
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ফর িক এবং কােফর ক? 
 

অে র সােথ ব ি গত মেনামািল  থাকায় িকংবা ঘণৃা কােশর জ  অেনেক আজকাল তাকফীর িবষয়িটর 
অপব বহার করেছ। কােরা উপর ফর যাচাই বাছাই এর ে  অেনেকই আজ আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর 
প িত পিরত াগ কেরেছ। এর ফেল অেনকেক বড় ফরীেত অিভযু  করা হে  অথচ বা েব ব াপারটা আেদৗ স 
রকম না। এসব অপব বহার ব  করেত সবার আেগ েয়াজন ‘ ফর িক’ এই ব াপাের িব ািরত আেলাচনা। আশা 
করা যায় এই আেলাচনার পর মা ষেক ভুল বিুঝেয় অযািচতভােব ‘তাকফীর করা’ ও ‘তাকফীর করােনা’ কেম 
যােব।  

আিভধািনক অেথ ফর ( অিব াস)  হেলা: কান িকছেুক আবৃত এবং আড়াল করা। এমন িকছু যা কান িকছেুক 
আবতৃ কের রােখ,  তাহেল ইহা তার ( আবতৃ ব / িবষয়)  সােথ ফর কেরেছ। আর এই অ সাের,  একজন 
চাষী/ কষৃক ক শাি ক অেথর িদক থেক কােফর বলা যায়,  কারণ স মািট ারা বীজেক ঢেক দয়। যমন,  
আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা বেলেছন,  

َنَباُتُه اْلُكفَّاَر َأْعَجَب َغْيٍث َكَمَثِل  

“ যমন বৃি র দৃ া , এর ারা উৎপ  ফসল কােফরেদর আন  দয়।” -  সরূা   আল হাদীদ: ২০ 

এর অথ হেলা,  ইহা কৃষেকর জ  আন দায়ক এবং এই অ সাের কষৃকেক কােফর বলা হেয়েছ। 

অ পভােব একজন কােফরেক ‘কােফর’ বলা হয় কারণ স আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার অ হেক আড়াল 
কেরেছ। আল আজহারী (রািহমা াহ) বেলেছন,  

“আর তাঁর অ হসমহূ হেলা তাঁর তাওহীেদর মািণত িনদশনাবলী। আর একজন কােফর আ াহর সসকল 
রহমেতর িনদশন েলােক অ ীকােরর পদায় আ ািদত কের রােখ য েলার মাধ েম লােকরা সে হাতীতভােব 
আ াহর একা বােদর িচ  দখেত পায় এবং বঝুেত িশেখ য,  আ াহ এক এবং তাঁর কান শরীক নই। আর 
একইভােব িতিন তাঁর অ হ প তাঁর রাসলূেদর পািঠেয়েছন অেলৗিকক িনদশন সহকাের,  পািঠেয়েছন 
িকতাবসমহূ এবং তাঁর রহমেতর অগিণত িনি ত মাণ। 

এভােব,  য ব ি  আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার অ েহর িত সত বাদী হয় না,  এবং তা 
বািতল/ পিরত াগ কের,  স আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার অ েহর ব াপাের কােফর এ পিরণত হেয়েছ,  
যার মােন হেলা স তার িনেজর থেক অ হেক আবতৃ ও আড়াল কেরেছ।”(১) 

শরীয়েতর পিরভাষায় ফর: ইহা হেলা ঈমােনর স ণূ াস পাওয়া এবং ইহা ঈমােনর িবপরীত। ইহা হেলা 
মহাপরা মশালী এবং মহামযাদাবান আ াহর িত এবং তাঁর অ েহর িত অিব াস। ই ধরেনর ফর আেছ,  

ফর আকবর ( বড় ফর)  এবং ফর আসগর ( ছাট ফর) । এইে ে ,  একজন ব ি র আ াহ 
বহানা  ওয়া তাআলার র  মত এবং অ হেক িনেজর বা অ েদর থেক আবতৃ ও আড়াল করার কাজেক ফর 

বেল। 

ফর আকবর ( বড় ফর) :  সাধারণভােব ইহা হেলা আ াহ,  তাঁর ফেরশতাগণ,  তাঁর রাসলূগণ,  তাঁর 
িকতাবসমহূ,  আিখরাত এবং তাকদীর ও পবূিনধািরত িবষয় সমেূহর ভাল ও ম  িদক – এ েলার সবকয়িটেত 
অথবা এ েলার যেকান একিট ে  অিব াস করা। ঈমােনর স নূ িবপরীত কান িকছু কাশ করাও এর 
অ ভু ,  যমন: এমন কথা,  কাজ এবং িব াস যা ঈমানেক বািতল কের দয়। তাছাড়াও যিদ কউ ইসলােমর 

                                                             
(১) িলসানুল আরব এর ‘ ফর’ শে র অংশ থেক নওয়া হেয়েছ। 
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সমেূহর অ শীলন না কের,  য েলােক আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা একজন ব ি র জান,  মাল ও 
ই েতর সংর ণ করার জ  কা  িনদশন বািনেয়েছন,  তেব ইহাও ির া  ( ীনত াগ)  এর িদেক ধািবত 
কের। আমােদর সমেয় অেনক মা ষই মেন কের থােকন য,  ফর হেলা ধ ুমা  কথার ারা িমথ া িতপ  
করা,  িক  ইহা আহেল াহ এর আকীদা নয়। িবিভ  কােরর ফর আেছ য েলা আ াহ বহানা  ওয়া 
তাআলা আল কারআন এবং ােত উে খ কেরেছন,  তার মেধ  ফর আকবর ( বড় ফর)  সংগিঠত হয় 
িনে া  ফরসমূেহর ারা,  

১। জু দ: ইহা হেলা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার িনদশনসমহূেক অ ীকার করা,  যমন: কান নবী,   কান 
অেলৗিকক ঘটনা,   কান ফেরশতা অথবা কান িকতাব যা ঐ নবীেদর ারা পাঠােনা হেয়েছ। ইহা ৩ কার: 

ক.  জু দ আল ব ( দয়/ অ র – এর অ ীকার করা) :  ইহা বড় ফর এবং ইহা তােদর সােথ হেয় থােক 
যােদর িনেজেদর দয়/ অ র এর সােথ মি ে র কান সাম  নই। 

খ.  জু দ আল িলসান: ইহা হেলা িনদশনসমহূেক কথার মাধ েম অ ীকার করা,  যিদও দয়/ অ র স েলােক 
সত  িহেসেব মেন িনেয়েছ। এই অ ীকার করােক ‘অহংকােরর জু দ’ বা আ - অত াচার ( িনেজর ওপর 
জলুুম)  ও বলা যায়। ইহা অত াচারী শয়তান শাসকেদর ে  অিতপিরিচত জু দ। িমশেরর ফরাউন এবং তার 
বািহনী ইিতহােস জু দ আল িলসান এর অ তম উদাহরণ। 

) ১৩( ُمِبيٌن ِسْحٌر َهَذا َقاُلوا ُمْبِصَرًة َآَياُتَنا َجاَءْتُهْم َفَلمَّا   

)১৪( اْلُمْفِسِديَن َعاِقَبُة َكاَن َكْيَف َفاْنُظْر َوُعُلوا ُظْلًما َأْنُفُسُهْم َواْسَتْيَقَنْتَها ِبَها َوَجَحُدوا  

“অবেশেষ আমার  িনদশনসমূহ যখন তােদর কােছ পৗছঁেলা,  তখন তারা বলেলা: এ তা  যা । 
তারা অহংকােরর সােথ এবং অ ায়ভােব িনদশনসমূহেক ত াখ ান/ অ ীকার ( জু দ)  করেলা,  যিদও 
তােদর অ র এ েলােক সত  বেলই িব াস কেরিছল। অতএব দখুন,  িবপযয় সৃি কারীেদর পিরণাম কমন 
হেয়িছল?”-   সরূা   আন না ল: ১৩- ১৪ 

গ.  জু দ আল ‘আমাল: কােজর মাধ েম জু দ। ইহা এমন ব ি র মাধ েম স  হয়,  য মেুখ অ ীকার করেছ 
না,  িক  কােজর ারা অ ীকার করেছ। যখন কউ আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা যা বেলেছন তার সরাসির 
িবেরাধীতা/ আপি  না কের িবপরীত কান িকছুর ঘাষণা দয়,  তখন তা স  হয়। যখন কউ আ াহ 

বহানা  ওয়া তাআলার আেদেশর সরাসির িবেরাধীতা/ আপি  না কের উে  েণািদতভােব তার িবপরীত 
কাজ কের,  তখনও ইহা স  হয়। 

এর একিট উদারহরণ হেলা,  একজন শাসক যখন জােন য িববািহত ব ি র ব ািভচােরর শাি  হেলা মতুৃ দ ড। 
িক ,  আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার িবচার িবধান েয়াগ করার বদেল স একিট আইন করেলা য,  
ব ািভচারীেদরেক ধমুা  জলব ী করা হেব। যিদও স ত ভােব আ াহর ঐ আইনেক অ ীকার কেরিন,  
িক  এই আেদেশর িবপরীত কাজ করার মাধ েম স তা অ ীকার কেরেছ। 

 

২। তাকযীব: ইহা হেলা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার কথা,  িনদশনাবলী বা ওয়াদার মধ  থেক কান 
িকছেুক িমথ া িতপ  করা বা অ ীকার করা,  উদাহরণ প: িবচার িদবসেক ( কয়ামেতর িদন) িমথ া 

িতপ  করা বা অ ীকার করা। 

ইহা ৩ কার: 

ক.  তাকযীব আল ব,  যখােন দয়/ অ র সত েক ত াখ ান/ অ ীকার কের। 
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খ.  তাকযীব আল িলসান,  এর ’িট প রেয়েছ,  

অ) সরাসির িবেরাধীতা/ আপি  করা,  কথার মাধ েম,  যমন একথা বলা য,  “আ াহ বহানা  ওয়া 
তাআলা এ প বেলেছন,  িক  তা সিঠক হেত পাের না।” 

আ) পেরা ভােব/ আভােসর মাধ েম তাকযীব করা। এর একিট উদাহরণ হেলা,  যিদ কাউেক বলা হয়,  “আ াহ 
বহানা  ওয়া তাআলা ইহা বেলেছন।” তখন স জবাব িদেলা য,  “না,  আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা 

ঐকথা বেলেছন।” মশুিরকরাও একই রকম কথা বেলেছ,  

 

َبْأَسَنا َذاُقوا َحتَّى َقْبِلِهْم ِمْن الَِّذيَن َكذََّب َكَذِلَك َشْيٍء ِمْن َحرَّْمَنا َوال َآَباُؤَنا َوال َأْشَرْكَنا َما اللَُّه َشاَء َلْو َأْشَرُكوا الَِّذيَن َسَيُقوُل  

“অিচেরই মুশিরকরা বলেব: আ াহ যিদ চাইেতন তেব না আমরা িশ ক করতাম,  আর না আমােদর বাপ-
দাদারা িশ ক করেতা এবং না আমরা কান িকছুেক হারাম করতাম। এ েপই তােদর পূববতীরাও িমথ ােরাপ 
কেরিছল,  অবেশেষ তারা আমার শাি  আ াদন কেরিছল।”-  সরূা   আল আন’আম :১৪৮ 

 ِمْن الَِّذيَن َفَعَل َكَذِلَك َشْيٍء ِمْن ُدوِنِه ِمْن َحرَّْمَنا َوال َآَباُؤَنا َوال َنْحُن َشْيٍء ِمْن ُدوِنِه ِمْن َعَبْدَنا َما اللَُّه َشاَء َلْو َأْشَرُكوا الَِّذيَن َوَقاَل
اْلُمِبيُن اْلَبالُغ ِإال الرُُّسِل َعَلى َفَهْل َقْبِلِهْم  

“আর মুশিরকরা বলেব: যিদ আ াহ ই া করেতন তেব আমরা তােঁক ছাড়া অ  কান িকছুর ইবাদত করতাম না 
এবং আমােদর িপতৃপু েষরাও করেতা না,  আর তারঁ আেদশ ব িতেরেক কান িকছুেক হারামও করতাম না। 
এ পই কেরিছল তােদর পূববতীরা। রাসূলেদর দািয়  তা ধ ু  বাণী পৗেছ দয়া।” -  সরূা   আন না
ল :৩৫ 

 

গ.  তাকযীব আল ‘আমাল:  একজন ব ি  এমন একিট কাজ করেছ যা কাশ করেছ য স অ ীকার করেছ। 
এর উদাহরণ আল কারআেনর িনে া  আয়াত থেক দয়া যায়,  

)৩( اْلِمْسِكيِن َطَعاِم َعَلى َيُحضُّ َوال) ২( اْلَيِتيَم َيُدعُّ الَِّذي َفَذِلَك) ১( ِبالدِّيِن ُيَكذُِّب الَِّذي َأَرَأْيَت  

“আপিন িক দেখেছন তােক,  য ীনেক িমথ া িতপ / অ ীকার/ ত াখ ান ( তাকযীব)  কের? স তা 
ঐব ি ,  য এতীমেক গলা ধা া িদেয় তািড়েয় দয় এবং িমসকীনেক খাদ দােন উৎসািহত কের না।” -  
সরূা   মা ’ঊ ন :১- ৩ ( ২)  

এই ৩  আয়াত সই ভুল ধারণােক খ ন কের য, কাউেক ফেরর ারা ীেনর বিহভূত হেত হেল তােক কথার ারা বড় ফর 

করেত হেব। এই আয়াত েলা থেক দখা যায় য, আসেল ব াপার  এ প নয়। এখােন আয়াত  এ প নয় য, “আপিন িক 
তােক বলেত শােননিন” অথবা “ স িক কথার ারা ফর কেরিন?” যমন: য ব ি  তার মােক িবেয় কের, তার ব াপার ও 

একই রকম। যই মুসলমান এই কাজ কের, স ীন থেক বিহভূত হেয় পেড় এবং কােফর এ পিরণত হয়। তােক ীন ত াগ করার 

জ  কান িকছ ু বলেত হেব না। স যসকল কাজকম দশন কেরেছ,  তা দিখেয় িদেয়েছ য স আ াহ 

                                                             
( ২)  এর মােন এই না য,  য ব ি  দির েদর ক খাওয়ায় না,  স কােফর,  িক  এই দিললিট পির ারভােব দিখেয় দয় য,  আ াহ বহানা  ওয়া 
তাআলা বেলেছন য,  যারা তােদরেক য কােজর আেদশ দওয়া হেয়েছ,  িঠক তার িবপরীত কাজ েলা কের,  তারাই সেবা  েরর তাকযীব করেছ,  
যা হেলা সবেচেয় িনকৃ  ধরন। বতমান যেুগর শাসকগণ এই ধরেনর তাকযীব কের থােক। যিদ শরীয়েতর সােথ এ প করা হয়,  তেব তা একজনেক তার 
ীেনর বিহভূত কের,  যা বতমান শাসকেদর ে  হেয়েছ। 
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বহানা  ওয়া তাআলার অিধকার/হকেক অ ীকার কের। িনে া  আয়াতিট তাকযীেবর সাধারণ েপর ে  
েযাজ ,  

)১৬( اْلَأوَِّليَن ُنْهِلِك َأَلْم) ১৫( ِلْلُمَكذِِّبيَن َيْوَمِئٍذ َوْيٌل) ১৪( اْلَفْصِل َيْوُم َما َأْدَراَك َوَما  

“আপিন িক জােনন,  কমন সই িবচার িদবস? সিদন মুকাযিযবেদর 
( তাকযীবকারী/ ত াখ ানকারী/ অ ীকারকারী)  বড়ই সবনাশ হেব। আিম িক পূববতীেদরেক ংস কিরিন?” 
-  সরূা   আল মরুসালাত :১৪- ১৬ 

 

৩। ই িত বার: কতৃপে  এই ফর হেলা সেত র িত অহংকারী ও উ ত হওয়া,  এবং আ াহ বহানা  
ওয়া তাআলার িনদশনাবলী উপ াপন করা হেল ঔ ত  দশন করা,  

 ُكلُُّهْم اْلَمالِئَكُة َفَسَجَد) ৭২( َساِجِديَن َلُه َفَقُعوا ُروِحي ِمْن ِفيِه َوَنَفْخُت َسوَّْيُتُه َفِإَذا) ৭১( ِطيٍن ِمْن َبَشًرا َخاِلٌق ِإنِّي ِلْلَمالِئَكِة َربَُّك َقاَل ِإْذ

)৭৪( اْلَكاِفِريَن ِمَن َوَكاَن اْسَتْكَبَر ِإْبِليَس ِإال) ৭৩( َأْجَمُعوَن  

“ রণ ক ন,  আপনার রব ফেরশতােদরেক বেলিছেলন: আিম মািট িদেয় মা ষ সৃি  করেবা। যখন আিম তার 
সৃি  কায স  করেবা এবং তার মেধ  আমার হ ফুঁেক িদব,  তখন তামরা তার সামেন িসজদায় অবনত হেয় 
যও। অতঃপর সকল ফেরশতাই একেযােগ িসজদায় অবনত হেলা – কবল ইবলীস ছাড়া। স অহংকার ( ই

িত বার)  করেলা এবং কােফরেদর দলভু  হেয় গল।” -  সরূা   সদ :৭১- ৭৪ 

৪। ই িত  যা: এই পাপকম হেলা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার যেকান িনদশন িনেয় উপহাস করা বা 
সিটেক ঠা ার িবষয় বানােনা। ইহা হেত পাের ীন ইসলামেক ঠা ার িবষয় বানােনার মাধ েম,  অথবা ীন 

ইসলােমর অ ভু  য কান িবষয়েক উপহাস করার মাধ েম,  যমন: মসুলমান নারীেদর মখুম ডেলর উপর 
িনকাব পরা,  যা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা বাধ তামলূক কেরেছন,  আল কারআেনর আয়াত সমহূ বা 
উি সমহূ,  এবং রাসলূ ( সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম)  এর েতর কাজসমহূ। আ াহ বহানা  ওয়া 
তাআলা এ ধরেনর মা েষর পিরণাম স েক বেলেছন,  

 ِإْن ِإيَماِنُكْم َبْعَد َكَفْرُتْم َقْد َتْعَتِذُروا ال) ৬৫( َتْسَتْهِزُئوَن ُكْنُتْم َوَرُسوِلِه َوَآَياِتِه َأِباللَِّه ُقْل َوَنْلَعُب َنُخوُض ُكنَّا ِإنََّما َلَيُقوُلنَّ َسَأْلَتُهْم َوَلِئْن

)৬৬( ُمْجِرِميَن َكاُنوا ِبَأنَُّهْم َطاِئَفًة ُنَعذِّْب ِمْنُكْم َطاِئَفٍة َعْن َنْعُف  

“বলুন: তেব িক তামরা আ াহ,  তারঁ আয়াত সমূহ ও তারঁ রাসূেলর সােথ ঠা া- িব প ( ই িত যা)  
করিছেল? তামরা এখন ওজর পশ কেরা না;  তামরা তা ফর কেরছ িনেজেদর ঈমান কােশর পর। 
তামােদর মেধ  কান দলেক আিম মা করেলও অ  দলেক শাি  দবই,  কননা তারা িছল অপরাধী।” -  

সরূা   আত্ তাওবাহ :৬৫- ৬৬ 

 

৫। ই’রাদ: ইহার প হেলা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা একজনেক অ কার হেত আেলার িদেক পথ 
দশেনর জ  যা িকছ ুসতকবাণী ও িনদশনাবলী দন,  তা থেক মখু িফিরেয় নওয়া ও পলায়ন করা। িনে া  

উপােয় এসকল মা ষেদর উে খ করা হেয়েছ,  

 ُصُحًفا ُيْؤَتى َأْن ِمْنُهْم اْمِرٍئ ُكلُّ ُيِريُد َبْل) ৫১( َقْسَوَرٍة ِمْن َفرَّْت) ৫০( ُمْسَتْنِفَرٌة ُحُمٌر َكَأنَُّهْم) ৪৯( ُمْعِرِضيَن التَّْذِكَرِة َعِن َلُهْم َفَما

)৫৩( اْلَآِخَرَة َيَخاُفوَن ال َبْل َكال) ৫২( ُمَنشََّرًة  
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তাকফীর- এর ব াপাের 

“তােদর িক হেলা য,  তারা এই উপেদশ/ িযিকর ( আল ুরআন)  থেক মুখ িফিরেয় ( ই’রাদ)  নয়? যন 
তারা ভীত- স  ব  গাধা,  যা িসংহ থেক পলায়ন করেছ। বরং তােদর েত েকই কামনা কের য,  তােক 
একিট উ ু  িলিপকা দান করা হাক। না,  তা কখেনাই হেবনা। বরং তারা তা আিখরােতর ভয় পাষণ কের 
না।” -  সরূা   আল মদুা িসর :৪৯- ৫৩ 

 

৬। ’ইনাদ: এই ধরেনর ফর হেলা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা এবং তার িনদশনাবলীর িব ে  
এক েঁয়/ জিদ হওয়া এবং অ েদরেক বা িনেজেক ফেরর উপর রাখার জ  িজদ/ পীড়াপীিড় করা। আ াহ 

বহানা  ওয়া তাআলা বেলেছন,  

)২৬( الشَِّديِد اْلَعَذاِب ِفي َفَأْلِقَياُه َآَخَر ِإَلًها اللَِّه َمَع َجَعَل الَِّذي) ২৫( ُمِريٍب ُمْعَتٍد ِلْلَخْيِر َمنَّاٍع) ২৪( َعِنيٍد َكفَّاٍر ُكلَّ َجَهنََّم ِفي َأْلِقَيا  

“( আ াহ ফেরশতা য়েক ম করেবন)  তামরা উভেয়ই িনে প কেরা জাহা ােম েত ক কেঠার 
হঠকারী/ এক ঁেয়/ জিদ ( ’ইনাদ)  কােফরেক,  নক কােজ বাধা দানকারী,  সীমালংঘনকারী,  
সে হসিৃ কারীেক। য ব ি  আ াহর সােথ অ  ইলাহ ি র কেরিছল,  তােক তামরা কেঠার আযােব িনে প 
কেরা।” -  সরূা   ফ :২৪- ২৬ 

 

৭। ই িত দাল: ইহা হেলা শরীয়তেক িত াপন করার ফর,  আর ইহার কাশ ৩ ধরেনর,  যা আ ামা  
ই াহীম ইবেন মহুা াদ ইবেন ই াহীম (রািহমা াহ) রভােব উে খ কেরেছন।  

ক.  আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার আইনেক মানব রিচত আইন ারা িত াপন করা। এই ে  একজন 
কতৃপে  একিট নতুন আইন ণয়ন কের এবং ইহােক শরীয়েতর উপর আেরাপ কের অথবা স তার িনজ  

বািতল শরীয়ত তরী কের। এর উদাহরণ িনে  বলা হেয়েছ,  

  َأِليٌم َعَذاٌب َلُهْم الظَّاِلِميَن َوِإنَّ َبْيَنُهْم َلُقِضَي اْلَفْصِل َكِلَمُة َوَلْوال اللَُّه ِبِه َيْأَذْن َلْم َما الدِّيِن ِمَن َلُهْم َشَرُعوا ُشَرَكاُء َلُهْم َأْم

“অথবা তােদর িক এমন কতক শরীক আেছ,  যারা তােদর জ  এমন এক ীেনর ণয়ন কেরেছ যার অ মিত 
আ াহ দনিন? আর যিদ ফায়সালার বাণী না থাকেতা,  তেব তা তােদর ব াপাের মীমাংসা হেয় যত। িন য়ই 
জােলমেদর জ  রেয়েছ য ণাদায়ক আযাব।” -  সরূা   আশ শরূা:  ২১ 

তাছাড়াও,  যারা আইন ণয়ন করেত চায়,  অথবা এমনিক মনগড়া আইন েণতার িদেক ধািবত হয় তােদরেক 
উে  কের আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা বলেছন,  

ُيوِقُنوَن ِلَقْوٍم ُحْكًما اللَِّه ِمَن َأْحَسُن َوَمْن َيْبُغوَن اْلَجاِهِليَِّة َأَفُحْكَم  

“তেব িক তারা জািহিলয়ােতর িবধান কামনা কের? িবধান দােন আ াহর চাইেত ক উ ম দৃঢ় িব াসী 
লাকেদর জ ?” - সরূা   আল মািয়দাহ :৫০ 

খ.  আ ািনকভােব আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার আইন অ ীকার/ পিরত াগ না কের,  তা অ ীকার করা। 
ইহা সই ব ি র কথার ায় য বেল,  “এই িনিদ  আইনিট বতমান সমেয়র সােথ উপযু / মানানসই নয়,  
িক  ঐ অ া  আইন েলা এখনও সে াষজনক।” 

 َأَشدِّ ِإَلى ُيَردُّوَن اْلِقَياَمِة َوَيْوَم الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي ِخْزٌي ِإال ِمْنُكْم َذِلَك َيْفَعُل َمْن َجَزاُء َفَما ِبَبْعٍض َوَتْكُفُروَن اْلِكَتاِب ِبَبْعِض َأَفُتْؤِمُنوَن
)৮৬( ُيْنَصُروَن ُهْم َوال اْلَعَذاُب َعْنُهُم ُيَخفَُّف َفال ِباْلَآِخَرِة الدُّْنَيا اْلَحَياَة اْشَتَرُوا الَِّذيَن ُأوَلِئَك) ৮৫( َتْعَمُلوَن َعمَّا ِبَغاِفٍل اللَُّه َوَما اْلَعَذاِب  



 

11 
 

তাকফীর- এর ব াপাের 

“তেব িক তামরা িকতােবর িকছ ু অংশেক িব াস কেরা এবং িকছ ু অংশেক অ ীকার/ ত াখ ান কেরা? 
তামােদর মেধ  যারা এ প কের,  পািথব জীবেন তােদর অস ান/ গিত ছাড়া কান পথ নই,  এবং 
কয়ামেতর িদন তােদর কেঠারতর শাি র িদেক িনে প করা হেব। তামরা যা কেরা,  আ াহ স স েক 

গােফল/ ব- খবর নন। এরাই আিখরােতর িবিনমেয় পািথব জীবন য় কেরেছ;  তরাং তােদর শাি  লাঘব করা 
হেব না এবং তারা সাহায  া ও হেব না।” -  সরূা   আল বাকারাহ :৮৫- ৮৬ 

মলূত,  ইহা হেলা একিট আইনেক অ ীকার করা,  আবার অ  একিটেক ীকার করা। 

গ.  আ াহর আইনেক অ ীকার করা এবং আ ািনকভােব তা পিরত াগ/ অ ীকার করা। ইহা হয়,  যখন কউ 
আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার আইনেক অ ীকার কের এবং আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা যা নািযল কেরেছন 
তা িদেয় িবচার করেত সব সময় ব থ হয়। 

এই ৩য় ধরেনর ইসিতবদাল সসকল আয়ােত উে খ করা হেয়েছ,  যসকল আয়ােত আ াহ বহানা  ওয়া 
তাআলা বেলেছন,  

اْلَكاِفُروَن ُهُم َفُأوَلِئَك اللَُّه َأْنَزَل ِبَما َيْحُكْم َلْم َوَمْن  

“আর যারা আ াহ যা নািযল কেরেছন,  তদা যায়ী িবচার- ফায়সালা কের না,  তারাই কােফর ( অিব াসী) ।” 
-  সরূা   আল মািয়দাহ :৪৪ 

الظَّاِلُموَن ُهُم َفُأوَلِئَك اللَُّه َأْنَزَل ِبَما َيْحُكْم َلْم َوَمْن  

“আর যারা আ াহ যা নািযল কেরেছন,  তদা যায়ী িবচার- ফায়সালা কের না,  তারাই জােলম ( অত াচারী) ।” 
-  সরূা   আল মািয়দাহ :৪৫ 

اْلَفاِسُقوَن ُهُم َفُأوَلِئَك اللَُّه َأْنَزَل ِبَما َيْحُكْم َلْم َوَمْن  

“আর যারা আ াহ যা নািযল কেরেছন,  তদা যায়ী িবচার- ফায়সালা কের না,  তারাই ফােসক 
( িবে াহীপাপী) ।” -  সরূা   আল মািয়দাহ: ৪৭ 

আমােদর সামেন য দিললসমহূ আেছ,  তা অ সাের,  যিদ কউ শরীয়ত অ সাের িবচার করেত থােক এবং 
একিট িবেশষ ঘটনার ে  স শরীয়েতর শাি  আেরাপ না কের এই কারেণ য,  অপরাধী তার ঘিন  ব ,ু  
পিরবােরর সদ  ইত ািদ,  এই ে  আমরা এেক বিল,  ফর না ফর ( একিট ফর,  যা ফর হেত 
কম) ,  একিট ছাট ফর। 

িক  যখন একজন ব ি  এইভােব আইনেক পিরবতন কের ফেল য,  তা ধমুা  একিট ব ি র জ  বা িবেশষ 
একিট পিরি িতর জ  নয়,  বরং আগত সবসমেয়র জ ই সই পিরবিতত আইন েযাজ  হেব,   তা হেল সিট 
একিট বড় ফর। িক ,  যিদ স শরীয়েত িবদ মান আইেনর মেধ  নতুন কান শতােরাপ কের বা তােত নতুন 
িকছ ু যাগ কের,  তেব ইহা হেলা ফর ফাওকা ফর ( ফেরর উপর ফর) ,  িনঃসে েহ একিট বড় 

ফর(৩)। 

اْلَكاِفُروَن ُهُم َفُأوَلِئَك اللَُّه َأْنَزَل ِبَما َيْحُكْم َلْم َوَمْن  

                                                             
( ৩)এছাড়াও িবিভ  কােরর বড় ফর রেয়েছ,  উদাহরণ প: ফর আল ই কার: ব ( দয়/অ র) ও কথা উভেয়র মাধ েম ই কার/ অ ীকার করা 
( সূরা   আন না ল: ৮৩) । ফর আল হ: আ াহর যেকান আেদশেক তী ভােব ঘণৃার ফেল সংঘিটত ফর ( সূরা   মহুা াদ: ৮,  ৯) । ফর আল 
ই িতহলাল: হারামেক হালাল করার চ ার মাধ েম সংঘিটত ফর। য ব ি  হারাম কান িকছেুক হালাল িহেসেব হন কের,  স এই ফর কের। এ প 
করার মাধ েম স আ াহর হক/অিধকাের হ ে প কের িনেজেক আ াহর িত ী িহেসেব উপ াপন কের এবং এভােব ঈমােনর পিরিধর বিহভূত হেয় 
পেড়। 
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তাকফীর- এর ব াপাের 

“আর যারা আ াহ যা নািযল কেরেছন,  তদা যায়ী িবচার- ফায়সালা কের না,  তারাই কােফর ( অিব াসী) ।” 
-  সরূা   আল মািয়দাহ: ৪৪ 

ইহা হেলা স নূ অনাবতৃ ও িনি ত ফর যা ভয়ংকর অসে াষজনক এবং ভয়ানক কদাকার। শরীয়তেক অ া  
কের আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার াধ ছাড়া আর কান িকছইু অজন করা যায় না,  আর ইহা এমন িকছ,ু  
যা থেক িনেভজাল ঈমানদারেদর ব দূের অব ান করা উিচত। 

 

=====***===== 
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তাকফীর- এর ব াপাের 

তাকফীর িক এবং এর কারেভদ 
 

ফর স েক ধারণা দয়ার পর এখন আমরা দখেবা ইসলাম হেণর পর কখন একজন ব ি েক আবার কােফর 
িহেসেব ঘাষণা দয়া যােব অথাৎ তাকফীর করা যােব। িফক  শাে র সব বড় বড় িকতােবই এ ব াপাের িব ািরত 
আেলাচনা রেয়েছ। 

িক  বা েব অেনেকই তাকফীেরর মলূনীিত ভােলাভােব বঝুেত পােরনা। খােরজীেদর িবপেথ যাওয়ার এবং 
তাকফীেরর ে  বাড়াবািড় করার মলূ কারণ িছল তাকফীেরর মলূনীিত িলেয় ফলা এবং সব মলূনীিতেক এক 
ও অিভ  মেন করা। আমােদর উিচত এই বড় ভুল েলা ধের দয়া যােত মসুলমান উ াত এরকম আচরণ 
দখেল সে হ- সংশেয় না পেড় যায়। এই অধ ােয় আমরা ইনশাআ াহ আমােদর আেলাচনার সােথ স িকত 

িবিভ  তাকফীেরর িবষেয় আেলাচনা করেবা: 

ক) তাকফী ন- নস: (িনিদ  আয়াত িকংবা হাদীেসর উপর িভি  কের তাকফীর করা) ইহা হেলা যখন কান 
িবষেয়  কারআন এবং হাদীেস িনিদ  িনেদশনা পাওয়া যায় এবং স অ যায়ী তাকফীেরর শত েয়াগ কের 
কাউেক কােফর রায় দয়া হয়। উদাহরণ প: 

 َوَتّب َلَهٍب َأِبي َيَدا َتبَّْت

“আবু লাহােবর হ য় ংস হাক এবং ংস হাক স িনেজ।” -  সরূা  লাহাব:  ১ 

এই আয়াত থেক বঝুা যায় য,  রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর চাচা আবু লাহাবেক আ াহ 
বহানা  ওয়া তাআলা সে হাতীতভােব কােফর আখ ািয়ত কেরেছন। এখন কউ যিদ বেল,  ‘আবু লাহাব 

কােফর নয় – বরং মসুলমান’ তাহেল এই ব ি েক তাকফীর করা যােব। িক  তার আেগ তাকফীেরর 
িতব কতাসমহূ ও শতসমহূ যাচাই কের দখেত হেব। এমনও হেত পাের য ঐ ব ি  নতুন মুসলমান এবং 

িতিন এই তথ  জােনন না। এমনও হেত পাের য ঐ ব ি  পাগল িকংবা এ জাতীয় িকছ।ু িক  যিদ তাকফীেরর 
মলূনীিত অ যায়ী ঐ ব ি েক মাফ না করা যায়,  তেব তার ওপর তাকফীর করেত হেব এবং কউই ইহা 
অ ীকার করেত পারেব না। ইহা ই ব ি র মেধ  তাকফীর নয় বরং ইহা হে  ব ি  এবং আ াহ বহানা  ওয়া 
তাআলার মেধ  তাকফীর,  কারণ আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা আবু লাহাবেক নাম ধের উে খ কেরেছন। 

খ) তাকফী ল- ইজিতহাদ: (ইজিতহাদ বা ব াি গত মতামেতর উপর িভি  কের তাকফীর করা) যখন আল 
কারআেনর এক বা একািধক আয়ােত কান কাজেক ফর িহেসেব উে খ করা হয়। যমন: 

اْلَكاِفُروَن ُهُم َفُأوَلِئَك اللَُّه َأْنَزَل ِبَما َيْحُكْم َلْم َوَمْن  

“আর যারা আ াহ যা নািযল কেরেছন,  তদা যায়ী িবচার- ফায়সালা কের না,  তারাই কােফর ( অিব াসী) ।” 
-  সরূা   আল মািয়দাহ: ৪৪ 

এই ফর সং া  িবষেয় যেথ  গেবষণা করা হেয়েছ এবং এর পেরখা বাঝা হেয়েছ। এই িবষয় সং া  সকল 
আয়ােতর সতক পযােলাচনার পরই কবল একজন এই িস াে  পৗঁছােত পাের এবং বলেত পাের য,  ‘এই যেুগ 
আ াহ যা নািযল কেরেছন তা িদেয় িবচার- ফায়সালা কের না এমন য কান শাসকই কােফর।’ এই কার 
তাকফীের িকছ ুিনয়ম- কা েনর কারেণ মতপাথেক র েযাগ আেছ। এছাড়া এমনও হেত পাের য,  এই িবষয়িটর 

ে  িভ  িভ  মা ার ফরী সংঘিটত হেত পাের। যমন: উপেরর আয়ােতর ে  এক পযােয়র ফর হে : 
যখন কান ব ি  হঠাৎ একবার িকংবা ইবার িকংবা কখেনা কখেনা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার িবধান ছাড়া 
অ  কান আইেনর ারা িবচার- ফায়সালা কেরেছ, এই ব ি  কােফর হয়িন িক  স িনঃসে েহ কবীরা নাহ 
কেরেছ ও ফর না ফর (একিট ছাট ফর) কেরেছ যভােব ইবেন আ াস (রািদয়া া  আন ) থেক 
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িনভরেযাগ  সেূ  বিণত হেয়েছ। িক  য ব ি  সবদাই এমন ভােব আ াহর আইন বােদ অ  আইেন িবচার-
ফায়সালা করেছ,  স অব ই বড় ফর কেরেছ এবং স কােফর – যভােব ইবেন আ াস (রািদয়া া  আন )  
এর অপর বণনা ও ইবেন মাসঊদ (রািদয়া া  আন )  এর বণনায় রেয়েছ।   

গ) তাকফী ল- মুয়াইিয়ন: ( কান  ব াি  িবেশষেক নাম ধের তাকফীর করা) যখন কান ব ি র নাম ধের 
তাকফীর করা হয়,  তখন এই কার তাকফীর হয়। এই কার তাকফীর করার আেগ অব ই তাকফী ল 
ইজিতহাদ করেত  হেব। যিদ তাকফীেরর কারণ উপেরর আেলাচ  িবষয় হয় যখােন আ াহর আইনেক বাদ িদেয় 
অ  আইেন িবচার- ফায়সালা করা হে ,  মলূত “যারা আ াহ যা নািযল কেরেছন,  তদা যায়ী িবচার-
ফায়সালা কের না,  তারাই কােফর ( অিব াসী) ।” -  এই আয়ােতর িভি েত সকল ে ই ইজিতহাদ একই 
থাকেব। এখন ইজিতহাদ যখন করা হেয় যােব এবং বড় ফেরর উপি িতও মািণত হেয় যােব,  তখন ভােলা 
ভােব ইহা যাচাই কের িনেয় িনি ত হেত হেব য,  কারআেনর আয়াত এবং ফেরর অিভেযাগ উভয়ই 
অিভযু র জ  যথাযথভােব মানানসই িকনা। তারপর দখেত হেব কান শত িকংবা বাধা আেছ িকনা। তারপর 
ঐ ব ি েক তাকফীর করা হয়। যমন বলা হেলা: “এই এই আয়ােতর উপর িভি  কের আ াহ বহানা  ওয়া 
তাআলা যা নািযল কেরেছন তা িদেয় িবচার- ফায়সালা না করায় িসেড ট ‘ক’ িকংবা বাদশা ‘খ’ কােফর।” 

এই কার তাকফীর ইজিতহােদর উপর িভি  কের হওয়ােত এেত আেলমেদর মেধ  মতপাথক  হেত পাের। 
যমন একজন আেলম হয়েতা ভুল ব াখ া (তাওয়ীল) িকংবা ােনর তার কারেণ অিভযু  ব ি েক মা কের 

িদেত পােরন,  আবার অ  এক আেলম মা নাও করেত পােরন(৪)। যমন পিরপূণ ভােব নামায 
পিরত াগকারীেক কােফর বলার ব াপাের ইমাম শােফঈ (রািহমা াহ) ও ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) এর মেধ  
মতপাথক  রেয়েছ। এই ধরেনর তাকফীেরর ব াপাের কউ কউ এর উপর আমল করেত পাের,  িক  কউ কউ 
হয়েতা ইহা নাও মানেত পাের এবং অিভযু্ েক মাফ কের িদেত পাের। 

এই কার তাকফীেরর ে  মতপাথেক র িবষেয় ইমাম ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) আেলাচনা কেরেছন। 
িতিন বেলেছন,  “তাকফীেরর িকছু শত রেয়েছ এবং এর িকছ ুবাধা বা িতব কতা রেয়েছ। এবং শত ও বাধা 
যাচাই না কের কান ব ি েক তাকফীর করা যায় না। আর সাধারণভােব তাকফীর করার ে  আমরা কান 
িনিদ  ব ি েক তাকফীর কির না যত ণ না ঐ শত িল উপি ত থােক এবং বাধা বা িতব কতা সমহূ 
অ পি ত থােক।” ( দখনু: মাজম ুআল ফাতাওয়া ১২/৪৮৭- ৪৮৯) 

ঘ) তাকফীর তাইফাতলু ফর: ( কান দলেক তাকফীর করা) এই িবষয়িটেক আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা 
আমােদর ইজিতহােদর উপর ছেড় দনিন বরং ইহা ঈমান ও ফেরর িবষয়।  

এরকম পিরি িত রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর সময়ও এেসিছল যখন ‘লা ইলাহা ই া াহ’ পড়া 
একদল লাক ইসলাম ও মসুলমানেদর িবেরাধীতা কেরিছল। তােদরেক রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 
এর সামেন হত া করা হয়,  আল কারআেন এ কােজর শংসা করা হয় এবং রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম) ইহা অ েমাদন কেরন।   

এই ব াপাের দিলল দবার পেূব আমরা এই ব াপাের িকছ ু মূলনীিত আেলাচনা করেত চাই। তা হেলা: আ াহ 
বহানা  ওয়া তাআলা মা ষেক ধু িনেজর জ ই দায়ব  কেরনিন, বরং স য দেলর আ গত  ও সমথন 

কের,  সই দেলর জ ও তােক দায়ব  কেরন। আমরা সকল ভাই- বানেক ইহা জানােত চাই য,  আ াহ 
বহানা  ওয়া তাআলা েত ক ব ি র ঈমােনর ব াপাের ইিট িনয়ম কেরেছন। একিট হে  ব ি গত ে  

তার ঈমােনর অব া;  আেরকিট হে  তার দল িকংবা য দেলর িত তার আ গত  ও সমথন রেয়েছ,  য 
দেলর জ  স চ া- সাধনা কের,  সময় ও ম ব য় কের সই দেলর ঈমােনর অব া সং া । 

                                                             
( ৪) যমন একমাস আেগ ইসলাম হণ করা কান মসুলমান মিুতেক িসজদা িদেল কান আেলম  হয়েতা তার পিরি িত িবেবচনা কের তােক মা করেত 
পােরন,  আবার অ  আেলম তােক মা নাও করেত পােরন। [অ বাদক] 
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এই িবেবচনায় মা ষ চার ধরেনর হেয় থােক: 

ক)  ব ি গতভােব মুসলমান এবং দলগত ভােবও মুসলমান: এরা হে ন ঐ সকল মা ষ যারা ীন ইসলােম 
িব াস রােখন ও এর পাঁচিট ে র উপর আমল কেরন। তারা তােদর সামথ  অ যায়ী ইসলােমর অ সরণ কেরন। 
এছাড়াও তারা হদায়াত া  কান দেলর জ  কাজ কেরন এবং সটার িত আ গত  পাষণ কেরন। উদাহরণ 

প: আনসার ও মহুািজর উভয় দেলর সাহাবা (রািদয়া া  আন ম) গণ। িকংবা ঐসকল মসুলমান যারা এমন 
কান িখলাফেতর আ গত  কেরন যা ইসলামী শরীয়ত অ যায়ী শাসন কের, যখােন এমনিক যিদও খিলফা 

জলুুমকারী হয়, শরীয়ত তখেনা পণূা  থােক এবং মসুলমানেদর অিধকার রি ত থােক। ১৯২৪ সােল িখলাফত 
ংেসর পর থেক আর এই উদাহরণ উপি ত নই। এখন এর উদাহরণ হে : ঐ সকল মসুলমানগণ যারা 

ব ি গতভােব ইসলাম পালন করেছন এবং ইসলামী শরীয়েতর িবজেয়র জ  চ া- সাধনা ও িজহাদ করেছন। 
এছাড়াও যারা এই সকল মসুলমানেদরেক সাহায  করেছন,  সমথন করেছন তারাও এই দেল পড়েবন যিদও 
তারা ঐ দেল শরীক হেত পারেছন না। আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা বেলেছন: 

 َحَمْلَتُه َكَما ِإْصًرا َعَلْيَنا َتْحِمْل َال َوَربََّن َأْخَطْأَنا َأْو نَِّسيَنا ِإن ُتَؤاِخْذَنا َال َربََّنا َمااْكَتَسَبْت َوَعَلْيَها َماَكَسَبْت َلَها ُوْسَعَها ِإالَّ َنْفًسا لّلُه ُيَكلُِّفا َال
اْلَكاِفِريَن اْلَقْوِم َفانُصْرَناَعَلى َمْوَالَنا َأنَت َواْرَحْمَنآ َلَنا َواْغِفْر َواْعُفَعنَّا ِبِه َلَنا َطاَقَة َال َما ُتَحمِّْلَنا َوَال َربََّنا َقْبِلَنا ِمن الَِّذيَن َعَلى  

 

“আ াহ কাউেক তার সাধ াতীত কান কােজর ভার দন না,  স তাই পায় যা স উপাজন কের এবং তাই তার 
উপর বতায় যা স কের। হ আমােদর পালনকতা,  যিদ আমরা ভুেল যাই িকংবা ভুল কির,  তেব আমােদরেক 
অপরাধী করেবন না। হ আমােদর পালনকতা! এবং আমােদর উপর এমন দািয়  অপণ করেবন না,  যমন 
আমােদর পূববতীেদর উপর অপণ কেরেছন,  হ আমােদর ভ!ু এবং আমােদর ারা ঐ বাঝা বহন করােবন 
না,  যা বহন করার শি  আমােদর নই। আমােদর পাপ মাচন ক ন। আমােদরেক মা ক ন এবং আমােদর 

িত দয়া ক ন। আপিনই আমােদর ভু। তরাং কােফর স দােয়র িব ে  আমােদর ক সাহােয  ক ন।” -  
সরূা   আল বাকারাহ:  ২৮৬ 
 

খ)  ব ি গতভােব কােফর এবং দলগতভােবও কােফর: এরা হে  ঐ সকল লাক যারা আসল কােফর (অথাৎ, 
স ইসলাম হন কের পের ফরীর মাধ েম ীনত াগ কেরিন, বরং পেূবর থেকই স কােফর, যমন: ই দী, 
ী ান ইত ািদ) ও মতুাদ (যারা ীন ইসলাম হন কের পরবতীেত বড় ফর বা বড় িশ  ক করার মাধ েম 
ীনত াগ কেরেছ) হবার কারেণ ইসলােমর বাি ক আমল িল স াদন কের না। এর আেরকিট উদাহরণ হে : 

যখন কান ব ি  কান কােফর িকংবা মতুাদ দেলর অ গত থােক এবং ঐ দেলর পে  কাজ কের।  

উদাহরণ প: বতমান মসুলমান দশসমেূহ সনাবািহনী েলােত কমরত ই দী- ী ান,  িহ ,  বৗ ,  
নাি ক,  অি  উপাসক ও ীেনর ব াপাের সে হ বণ ব ি  ইত ািদ। কারণ মসুলমান দেশর সনাবািহনী িলও 
বতমােন ইসলামী শরীয়েতর র ক না হেয় িবেরাধীতা করেছ – তাই এসব সনাবািহনী দলগতভােব কােফর দল।  

গ)  ব ি গতভােব কােফর িক  দলগতভােব মুসলমান: এর উদাহরণ হে  এমন ব ি  যারা বাইের ইসলােমর 
আ গত  কাশ করেছ িক  অ ের মুনােফকীর ফর রেয়েছ। এবং স এমন একিট দেলর অংশ যারা আ াহ 

বহানা  ওয়া তাআলা,  তাঁর রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ও মিুমনেদর সাহায  করেছ। িক  স এই 
দলিটেক ধাঁকা িদেয় লুিকেয় আেছ যােত িভতর থেক এই দলিটেক ংস কের িদেত পাের। এজ  স 
বাি কভােব ইবাদত- বে গী কের থােক। এই ইবাদত- বে গীর কারণ হে  যােত স এই দলিটেত থাকেত 
পাের এবং তার মুনােফকী করেত পাের, িঠক যমনিট রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর সময় আ ু াহ 
ইবেন উবাই ইবেন সলুল কেরিছল। 

বতমান যেুগ এর উদাহরণ হে : মতুাদ সরকােরর গােয় া বািহনী যারা মজুািহদীনেদর ব াপাের তথ  সং েহর 
জ  মজুািহদ সেজ স খু সমের যায়। এছাড়াও তারা িবিভ  ইসলামী আেলাচনা ও িমিটং এ যাগদান কের। 
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তােদর প কাশ পাবার আগ পয  তােদর ব াপারটা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার উপর ছেড় িদেত হেব। 
আর কাশ পাবার পর তােদর উপর ইসলামী হদ জাির করা হেব(৫)। 

ঘ)  ব ি গতভােব মুসলমান িক  দলগতভােব কােফর: এই দেলর িব ািরত আেলাচনা েয়াজন। ইহােক 
ভােলাভােব না বঝুেল তাকফীেরর ভুল েয়ােগর স াবনা থেক যােব। খােরজী,  তাকফীরী ও মিুজয়ারা এই 
দেলর ব াপাের ভুল কের থােক। এই রকম পিরি িত বা দল নতুন িকছু নয়। বরং রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম) এর যেুগ এবং সাহাবােদর (রািদয়া া  আন ম) যেুগও এরকম দল িছল যখন ির া   এর ঘটনা ঘেটিছল। 
যখন তাতারীরা মসুলমানেদর িবিভ  এলাকা দখল কের িনেয়িছল এবং মসুলমানরা কােফরেদর সােথ মলােমশা 
করিছল সই সমেয়ও এইরকম দল িছল। 

সিত  কথা হেলা: বতমান সমেয়ও মুসলমান উ ােতর অিধকাংেশর অব াও তাই। ব ি গত ইবাদত ও ফরজ-
ওয়ািজব পালেনর ে  হয়েতা এসব মসুলমানেদর অব া ভােলা হেতও পাের। এমনও হেত পাের য স 
তাহা দু পালনকারী,  হ  আদায়কারী। িক  যারা  শরীয়েতর িব ে  যেু  িল ,  যারা মিুমনেদরেক হত া 
করেছ,  যারা সৎকােজ আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ করেত বাধা দান করেছ – স ঐসব লাকেদরেক সমথন 
কের। কতৃ কােফর অথবা মতুাদেদর আদিশক িবজেয়র আগ পয  স তােদর পে  েচ া চালায়। রাসলূ 
(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর যেুগ তােয়েফর ঘটনায় এমন পিরি িত সিৃ  হেয়িছল। 

যখন তােয়ফবাসী ইসলাম হণ করার পরও েদর ব বসা ছাড়েত রাজী হেলা না, তখন রাসলূ (সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম) তােদরেক থেম িনেষধ করেলন, িক  তারা এর জবােব তেলায়ার বর করেলা এবং 

েদর ব বসা ব  করেত অস িত কাশ করেলা। যিদও তারা কােলমা পড়েতা,  আযান িদেতা,  নামাজ 
পড়েতা িক  রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তােদর সােথ এ শিদন ধের যু  করেলন। িতিন তােদর 
ঘাঁিট িঘের ফলেলন,  তার িভতর পাথর,  আ ন ও সাপ- িব ু িনে প করেলন যােত তারা আ সমপণ কের – 
যিদও সখােন নারী- িশ - বৃ  ও অ মরা িছল। তােদর সবার সােথ ফেরর একিট দল িহেসেব আচরণ করা 
হেয়েছ যিদও ব ি গতভােব তারা নামাজ পড়েতা িকংবা ইসলােমর অ া  িবধান মেন চলেতা। এছাড়াও যসব 
মসুলমান রাইশ কােফরেদর সােথ অব ান করেতা তােদর ব াপাের আেলাচনায় আল কারআেনও এই রকম 
উদাহরণ দয়া হেয়েছ। বদেরর যেু র সময় ঐ সকল মসুলমানেদরেক রাইশরা যেু  যাগদােন বাধ  কের যারা 
তখনও িহজরত কেরিন। এর মাধ েম তারা তােদর সংখ ার আিধক  দিখেয় সাহাবােদর (রািদয়া া  আন ম) ভয় 
দখােত চেয়িছল। এসব মসুলমানেদর মেধ  রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর চাচা আ াস 

(রািদয়া া  আন ) ও িছেলন। সহীহ মসুিলেম বিণত এক হাদীেস এেসেছ: রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম) সাহাবীেদরেক (রািদয়া া  আন ম) জািনেয়িছেলন য,  “বনী হািসেমর িকছ ুমা ষেক এই যুে  যাগ 
িদেত বাধ  করা হেয়েছ,  যুে র ময়দােন উনােদরেক সামেন পেল যন ছেড় দয়া হয় কারণ তােদরেক বাধ  
করা হেয়েছ।” একথা েন একজন সাহাবী বেলিছেলন: “ওহ তাহেল আমরা আমােদর পিরবারেক হত া করেবা 
আর আমােদর শ েদরেক ছেড় িদেবা,  তােদরেক হত া করেবা না।” রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 
জবাব িদেয়িছেলন,  “ তামার িক পছ  হেব য,  আমার চাচা আ াস (রািদয়া া  আন ) এর মুেখ চড় মারা 
হাক?” উমর (রািদয়া া  আন ) রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর কােছ ঐ সাহাবীেক শাি  দয়ার 

অ মিত চাইেলন। 

িক  যেু র ময়দােন এসবই পিরবতন হেয় যায়। এবং সাহাবী (রািদয়া া  আন ম) এর ছাঁড়া িকছু িকছ ুতীর ঐ 
সকল মসুলমানেদর গােয় লােগ যারা বাধ  হেয় রাইশেদর পে  যেু  যাগদান কেরিছেলন। মহুািজর ও 
আনসার (রািদয়া া  আন ম) তখন ভয় পেয় বলেত থােকন: “আমরা আমােদর ভাইেদর হত া কেরিছ।” তখন 
আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা আয়াত নািযল কেরন: 

                                                             
( ৫)এ ব াপাের িব ািরত আেলাচনা রার আস ি য়া,  ৯ম খ ড,  মতুােদর ব াপের ম অধ ােয় আেছ। 
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 َفُتَهاِجُروْا َواِسَعًة الّلِه َأْرُض َتُكْن َأَلْم َقاْلَوْا اَألْرِض ِفي ُمْسَتْضَعِفيَن ُكنَّا َقاُلوْا ُكنُتْم ِفيَم َقاُلوْا َأْنُفِسِهْم َظاِلِمي اْلَمآلِئَكُة َتَوفَّاُهُم الَِّذيَن ِإنَّ
  َسِبيًال َوَالَيْهَتُدوَن ِحيَلًة َالَيْسَتِطيُعوَن َواْلِوْلَداِن َوالنَِّساء الرَِّجاِل ِمَن اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِإالَّ َمِصيًر َوَساءْت َجَهنَُّم َمْأَواُهْم َفُأْوَلـِئَك ِفيَها

“যারা িনেজর অিন  কের,  ফেরশতারা তােদর াণ হরণ কের বেল,  তামরা িক অব ায় িছেল? তারা বেল: 
এই ভূখে ড আমরা অসহায় িছলাম। ফেরশতারা বেল, আ াহর পৃিথবী িক শ  িছল না য,  তামরা দশত াগ 
কের সখােন চেল যেত? অতএব,  এেদর বাস ান হেলা জাহা াম এবং তা অত  ম । িক  পু ষ,  নারী ও 
িশ েদর মেধ  যারা অসহায়,  যারা কান উপায় করেত পাের না এবং পথও জােন না তারা এর অ ভু  নয়।” 
-  সরূা   আন িনসা:  ৯৭- ৯৮ 

এখােন আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা ধ ুঐ সকল বল মসুলমানেদরেক জাহা ােমর শাি  মাফ কের দন যারা 
বল ও িন পায়। িক  এই ঘটনায় কান ফেরর দলেক িকভােব দখেত হেব,  তােদর সােথ িক আচরণ করেত 

হেব এই ব াপাের পণূ িশ া রেয়েছ। বদেরর যেু র পর আ াস (রািদয়া া  আন ) িনেজর ও তার 
ভািতজার জ  এই বেল রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর কােছ অব াহিত চাি েলন য,  তারা 
মসুলমান। রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলিছেলনঃ “আপনার এই যুি িট বাদ িদন। আপনারা একিট 
যু রত কােফর দেলর সােথ এেসেছন এবং আপনােদর সােথ যু রত দেলর মেতাই আচরণ করা হেব। আপনােক 
অব ই িনেজর ও িনেজর ভািতজার জ  মুি পণ আদায় করেত হেব।” 

অ  হাদীেস এেসেছ: “আপনার বাি ক অব া দেখই আমরা আপনার ব াপাের িস া  িনেবা। আপনার অ েরর 
ব াপার আ াহ দখেবন।”  (িব ািরত: সহীহ বখুারীেত এই আয়ােতর তাফসীর ও িকতাবলু গাযওয়া)  

তারপর িতিন আ াস (রািদয়া া  আন ) ক িনেজর জ  ও তার ভািতজার জ  মিু পণ আদায় করেত িনেদশ 
দন। এ ব াপাের আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা আয়াত নািযল কেরন: 

  رَِّحيم َغُفوٌر َوالّلُه َلُكْم َوَيْغِفْر ِمنُكْم ُأِخَذ َخْيًرامِّمَّا ُيْؤِتُكْم َخْيًرا ُقُلوِبُكْم ِفي الّلُه َيْعَلِم ِإن اَألْسَرى مَِّن َأْيِديُكم ِفي لَِّمن ُقل النَِّبيُّ َأيَُّها َيا

“ হ নবী,  যারা তামার হােত ব ী হেয় আেছ তােদরেক বেল দাও য,  আ াহ যিদ তামােদর অ ের কান 
রকম মংগল িচ া রেয়েছ বেল জােনন,  তেব তামােদরেক তার চেয় ব ণ বশী দান করেবন যা তামােদর 
কাছ থেক িবিনমেয় নয়া হেয়েছ। তাছাড়া তামােদরেক িতিন মা কের িদেবন। ব তঃ আ াহ মাশীল,  
ক ণাময়।” -  সরূা   আল আনফাল:  ৭০ 

অতঃপর আ াস (রািদয়া া  আন ) িবশ আউ  সানা মিু পণ িহেসেব দান কেরন। (িব ািরত: তাফসীর আল 
রতুবী,  ইবেন কাসীর ও আত তাবারী) 

ফেরর দল এবং ঈমােনর দল চনার জ  আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা বেলেছন: 

َضِعيًفا َكاَن الشَّْيَطاِن َكْيَد ِإنَّ الشَّْيَطاِن َأْوِلَياء َفَقاِتُلوْا الطَّاُغوِت َسِبيِل ِفي ُيَقاِتُلوَن َكَفُروْا َوالَِّذيَن الّلِه َسِبيِل ِفي ُيَقاِتُلوَن آَمُنوْا الَِّذيَن  

“যারা ঈমানদার তারা আ াহর পেথ লড়াই কের। প া ের যারা কােফর তারা লড়াই কের তা েতর পে । 
তরাং তামরা লড়াই করেত থাক শয়তােনর প াল নকারীেদর িব ে ,  ( দখেব) শয়তােনর চ া  একা ই 
বল।” -  সরূা   আন িনসা:  ৭৬ 

এই আয়াত থেক িবিভ  দেলর ব াপাের িতনিট িনয়ম পাওয়া যায়: 

ক) যারা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার রা ায় লড়াই কের,  তারা সাধারণভােব মিুমন যিদও ঐদেল মনুািফক 
থাকেত পাের। তারপরও সটা মিুমনেদর দল। 
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খ) যারা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার কান িত ীর জ  অথবা ইসলাম ব তীত অ  কান আদেশর জ  
লড়াই কের,  তারা একিট ফেরর দল যিদও সই দেল এমন কউ থাকেত পাের য কােফর নয়। বাি কভােব 
তােদরেক য রকম দখা যায়,  স িহসােবই দলীয় ভােব তােদরেক ফেরর দল গণ  করা হেব।  

গ) এসব দেলর ব াপাের আমােদর নীিত ও আচরণ িক হেব তা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা  কের 
িদেয়েছন। কান দেলর সােথ আমরা থাকেবা,  কান দলেক আমরা সাহায  করেবা,  তাও আ াহ বহানা  ওয়া 
তাআলা বেল িদেয়েছন। এই আয়ােত আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা আমােদরেক বাি ক িদক দেখই যু  
চািলেয় যেত বেলেছন এবং এই যু  অব ই চলেব।  

তাহেল ইহা  হেলা য,  য উে ে  কান দল যু  কের থােক,  সই উে ে র উপর িভি  কের আ াহ 
বহানা  ওয়া তাআলা সই দলেক ফেরর দল িকংবা ঈমানদারেদর দল বেল আখ ািয়ত কেরেছন। যিদ কান 

দল আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার আইন- িবধান িত ার জ  যু  কের তেব তারা ঈমানদারেদর দল। যিদ 
তারা তা েতর জ  লড়াই কের তেব তারা ফেরর দল। আর ইসলামী শরীয়ত এর পিরবেত অ  য সকল িকছু 
বা য সকল ব ি র কােছ মা ষ িবচার- ফায়সালার জ  যায় তারাই হল তা ত। আর সে হাতীতভােব এই 

কার তা ত হে  ফেরর দল। 

এছাড়াও নীেচর হাদীেসও একিট দলেক ঈমান ও অ  দলেক ফেরর দল িহেসেব আখ ািয়ত করা হেয়েছ। 
আেয়শা (রািদয়া া  আনহা)  থেক বিণত,  রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছনঃ “একিট বািহনী 
কাবা শরীেফ যুে র জ  আসেব। তারা যখন বাইদাহেত আসেব তখন তােদর সব থম ব ি  থেক সবেশষ 
ব ি  পয  সবাইেক পৃিথবী িগেল ফলেব।”  আিম বললাম,  “ হ আ াহর রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম),  িকভােব পিৃথবী তােদর সব থম ব ি  থেক সবেশষ ব ি  পয  সবাইেক িগেল ফলেব অথচ 
সখােন কউ কউ থাকেব বাজাের আরও অেনেক থাকেব যারা ঐ বািহনীর নয়।” িতিন বলেলন: “সব থম ব ি  
থেক সবেশষ ব ি  পয  সবাইেক পৃিথবী িগেল ফলেব অতঃপর যার যার িনয় ত অ যায়ী তারা আিখরােত 

উঠেব।”  (সহীহ বখুারী) 

ইমাম আহমদ,  ইবেন মাজাহ ও িতরিমযী (রািহমা াহ) বিণত হাদীেস এেসেছ: “ সখােন তা অেনেক থাকেব 
যােদরেক বাধ  করা হেয়েছ।” রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন: “যার যার িনয় ত অ যায়ী 
তােদরেক আিখরােত উঠােনা হেব।”  ইমাম নাসায়ী (রািহমা াহ) এর বণনায় এেসেছ: “যিদ তােদর মেধ  কান 
ঈমানদার থােক তাহেল িক হেব?”  এ থেক বঝুা যায় য ঐ বািহনীিট একিট ফেরর দল যিদও এর িভতের 
কউ কউ ঈমানদার থাকেব।  

যিদও ঐ বািহনীিট একিট ফেরর দল িক  এর িভতেরর েত ক ব ি েকই কােফর নাও বলা হেত পাের। ইহাই 
হেলা আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর  অব ান, আর ইহাই ই াি ক অব ােনর মেধ  ভারসাম পণূ 
অব ান।   

এরকম ভারসাম পণূ অব ান দখা যায় শাইখ মহুা াদ িবন ই াহীম (রািহমা াহ) এর িনে া  ফেতায়ায়: 
(এখােন শাইখ ফেরর িবিভ  ধরন িনেয় আেলাচনা করিছেলন) 

“তৃতীয় ভাগিট অ েরর িচ াভাবনার সােথ স িকত। ইহা তত ণ পয  ঐ ব ি েক কােফর এ পিরণত কের না 
যত ণ পয  না তার ব াপাের সা - মাণ িতি ত হয়। হাক ইহা ীেনর মলূ িবষয় অথবা শাখা- শাখা। 
তাহেল আমরা জানলাম য,  ত ( মাণ) কােয়ম করার আগ পয  কাউেক তাকফীর করা যায় না। তাই এই 

ই এর পাথক  খুবই  এবং ি তীয়িট িনজ ােনই রেয়েছ। িক  তৃতীয়িট এে ে  ােন থাকেলা না। 
অতঃপর এখােন আরও ইিট িবষয় রেয়েছ। কান একিট ফর কােজর ব াপাের ম,  আর ঐব ি র উপর 

ম য কাজিট কের – েটা আলাদা িবষয়। ...... অতঃপর আেস কান দেলর উপর তাকফীর যমন: জাহিময়া,  
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সটা আেরকটা িবষয়।” (মাজম ুআল ফাতাওয়া,  শাইখ মহুা াদ িবন ই াহীম,  আল শাইখ,  ১২/১৯০- ১৯১;  
রার আস ি য়া ৯,  ১০ ও ১১তম খ ড) 

তাই সনাবািহনী হাক িকংবা কান িব া  দল হাক, যমন: জাহিময়া,  য কান দেলর উপর তাকফীেরর ে  
আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর মলূনীিত ইহা নয় য,  তারা কান দেলর সবাইেক একসােথ তাকফীর কেরন। 
এমনও হেত পাের য, সখােন কান িন পায় বাধ গত মসুলমান আেছ অথবা সখােন সামিয়ক অথৈনিতক 
ফায়দা হািসল করার জ  কান ফােসক মসুলমান আেছ। এমনিক সই দেল কান ভােলা মিুমনও থাকেত পাের,  
য সই দেলর িভতর লুিকেয় আেছ যােত মসুলমানেদর সাহায  করেত পাের। যমন: িমশর সনাবািহনীেত খািলদ 

আল ই া িুল( ৬) (রািহমা াহ) িছেলন অথবা ফরাউেনর পিরবােরর সই ব ি  যার ব াপাের আল কারআেন 
এেসেছ: 

 َفَعَلْيِه َكاِذًبا َوِإنَيُك رَّبُِّكْم ِمن ِباْلَبيَِّناِت َوَقْدَجاءُكم اللَُّه َربَِّي َيُقوَل َأن َرُجًلا َأَتْقُتُلوَن ِإيَماَنُه َيْكُتُم ِفْرَعْوَن آِل مِّْن مُّْؤِمٌن َرُجٌل َوَقاَل
َكذَّاٌب ُمْسِرٌف ُهَو َمْن َلاَيْهِدي اللََّه ِإنَّ َيِعُدُكْم الَِّذي َبْعُض ُيِصْبُكم َصاِدًقا َكِذُبُهَوِإنَيُك  

“ ফরাউন গাে র এক মুিমন ব ি ,  য তার ঈমান গাপন রাখেতা,  স বলেলা,  তামরা িক একজনেক 
এজে  হত া করেব য,  স বেল,  আমার পালনকতা আ াহ,  অথচ স তামােদর পালনকতার িনকট থেক 

 মাণসহ তামােদর কােছ এেসেছ? যিদ স িমথ াবাদী হয়,  তেব তার িমথ াবািদতা তার উপরই বতােব,  
আর যিদ স সত বাদী হয়,  তেব স য শাি র কথা বলেছ,  তার িকছু না িকছু তামােদর উপর পড়েবই। 
িন য় আ াহ সীমালংঘনকারী,  িমথ াবাদীেক পথ দশন কেরন না।” -  সরূা   আল মিুমন ৪০: ২৮ 

তেব এসব ই- একিট ব িত মধমী অব ার িবেবচনায় এই দলিটর কােফর হবার শরীয়িত িস াে  কান 
পিরবতন আেস না। ফরাউেনর পিরবােরর ই/এক জন মসূা (আঃ) ক র ার চ া কেরিছল বেল আ াহ 

বহানা  ওয়া তাআলা ফরাউেনর পিরবােরর ব াপাের িস া  বদেল দন িন। 

তাই আমরা বঝুেত পারলাম য,  যারা তা েতর জ  মসুলমান ও মজুািহদীনেদর িব ে  যু  কের তারা হে  
ফেরর একিট দল। এসব শ েদর িব ে  তত ণ পয  কেঠারভােব যু  করা উিচত যত ণ না তারা ইসলাম 

ও ইসলামী শরীয়েত পিরপণূভােব িফের আেস। ছাট িকংবা বড় কান ব াপােরই যােত এই দল ইসলাম ছাড়া 
অ  কান িকছরু মাধ েম িস া  না নয়। যিদও এই দেলর েত ক ব ি েক আমরা কােফর িকংবা মতুাদ বিল 
না িক  এই দেলর উ পদ  নতৃ  যারা িবিভ  িস া  নয়,  তােদরেক আমরা তা ত বিল। অপরিদেক, 
আমােদর মসুলমান দশসমেূহর সাধারণ মসুলমানরা বশীরভাগই হে ন বল ও অসহায় এবং তােদর 
অিধকাংশই আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা ও তাঁর রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর শরীয়তেক পছ  
কেরন(৭)।  

উপেরর আেলাচনা থেক ইহাই বঝুা গেলা য,  যারা মসুলমানেদর িব ে  যু  কেরিন বা অ  িদেয় সাহায  
কেরিন,  তােদর ে  িক ম িছল। িক  মা ষ য ব াপারটা িনেয় সে েহ থােক সটা হেলা সনাবািহনী। 
এরা হে  ঐ সকল লাক যারা সনাবািহনীেত সাব িনক চা রী কের,  তােদর বল মসুলমান ভাইেদর িব ে  
                                                             
( ৬)এই ব াি  িছেলন িমশেরর একজন আেলম শাইখ মহুা াদ ই া ুলী (রািহমা াহ) এর ভাই। িমশেরর িসেড ট মহুা াদ আহমদ আনওয়ার আস 
সাদাত এর শাসনামেল মহুা াদ (রািহমা াহ) সনাবািহনীেত িছেলন। িতিন ধীের ধীের সনাবািহনীর উ  পেদ আিসন হন। তার ভাইেক সত  কােশর 
জ  জেল রণ করার িকছিুদেনর মেধ ই মহুা াদ (রািহমা াহ) সাদাতেক ৬ই অে াবর,  ১৯৮১ ত হত া কেরন। এই নােয়ােকািচত ঘটনািট 
টিলিভশেন একিট সরাসির অ ান চলাকােল িতিন স  কেরন,  যার মাধ েম সারা পৃিথবীর মা ষ ত  কের য,  সৎ কােজর আেদশ এবং অসৎ 

কােজর িনেষধ এখনও হােতর ারাই সবেচেয় ভালভােব স াদন করা যায়। অত:পর ভাই খািলদ (রািহমা াহ) ক তৎকালীন শাসেকরা িবচােরর হসেনর 
মাধ েম মবুারেকর মতায়েনর জ  ঠা ডা মাথায় খুন কের। 

( ৭)ইহা একটা পূণ পেয় ট যা তাকফীরী দল েলা ভুেল যায় এবং মসুলমান দশসমেূহর সাধারণ জনগণেক কােফর/ মশুিরক মেন কের। অথচ এই 
দল েলাই আবার এসব দশেক মতুাদ সরকােরর হাত থেক উ ার করার আহবান জানায়। এখন যিদ এসব দেশর বশীরভাগ মা ষ কােফর- মশুিরকই 
হয়,  তাহেল এসব দশেক মতুাদেদর হাত থেক মু  কের লাভ িক? কারণ এসব দশ মু  করার পর তােদর দিৃ েত এ সকল ‘মতুাদ’ দর (অথাৎ, 
সাধারণ জনগণেক) হত া করেত হেব!! এভােবই অ  এবং বাকা মসুলমানেদর তারা আকষণীয় ব েব র মাধ েম ধাকঁা দয় এবং মতার েলাভন 
দখায়। 
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অত াধিুনক অ  ব বহার কের,  ায়ই ঐসব মসুলমানেদর ী িকংবা আ ীয়- জনেদর ফতার কের – যােত 
তারা িনেজরা ঐসব মজুািহদীন ভাইেদরেক সসব মুশিরকেদর কােছ হ া র করেত পাের যারা আ াহ বহানা  
ওয়া তাআলার শরীয়ত িবেরাধী আইন রচনা কের। আমােদর এই স নূ ধমিনরেপ  ও ইসলাম িবে ষী 
সনাবািহনীর (িমশেরর) পিরি িতটা ভােলাভােব বেুঝ নয়া দরকার। এই বািহনীেত আেছ: 

ক) িকছু মসুলমান। 

খ) ই দী ও ী ান। 

গ) ইসলাম ও অ া  ধম থেক ধমা িরত হেয় যাওয়া মা ষ। 

ঘ) ি েমসন ও ি েমসনারী। 

ঙ) ভাড়া করা িমিলিশয়া বািহনী যারা ই দী- ী ানেদর সােথ অিনিদ  সমেয়র জ  শাি - চিু েত 
আব । তােদর একমা  শ তা হেলা কতৃ ইসলামী দেলর সােথ। 

ইহা হে  আসেল খােরজীেদর চির  যােদর স েক সহীহ বুখারী ও মসুিলেম এেসেছ “তারা মসুলমানেদরেক 
হত া করেব আর মশুিরকেদরেক ছেড় িদেব।” 

 

=====***===== 
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তাকফীেরর িতব কতা সমূহ িক িক? 
 

তাকফীর করার িকছু িনয়ম- নীিতর অপ েয়াগই খােরজী,  তাকফীরী ও অ া েদরেক গামরাহীর পেথ িনেয় 
গেছ। তােদর সবেচেয় ভায়াবহ ভুল িছল এই য,  তারা তাকফীর আল ময়ুাইিয়ন,  তাকফীর আল ইজিতহাদ 

এবং তাকফীর আন নসেক ভুল বেুঝেছ এবং এই িতনিট কারেক এক কের ফেলেছ। তাকফীর আন নস এর 
িবধানিট আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর একিট খুব পণূ মলূনীিত,  আর এই িবষয়টা শাইখ উল ইসলাম 
মহুা াদ িবন আ লু ওয়াহহাব (রািহমা াহ) এর “নাওয়াি ল ইসলাম” (ইসলাম িবন কারী িবষয়সমূহ) বইিট 
সহ আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর সকল িকতােবই মজুদ রেয়েছ। আর এই িবধানিট হেলা: “যিদ কান ব ি  
মশুিরকেদর ( পৗ িলকেদর) ফরেক ফর িহেসেব ীকিৃত না দয় অথবা তােদর ধ ান- ধারণা বা ফেরর 
ব াপাের সে হ পাষণ কের,  তেব স কােফর।” 

এই ধরেনর লােকরা এই িবধানিটেক এক অ ভ উে ে  বাড়াবািড় রকেমর অপ েয়াগ কেরেছ। এই 
িবধানিটেক  এই অেথ নয়া হেয়েছ য,  য ব ি  তােদর ধারণা মেত ‘কােফর’ কান ব ি েক ‘কােফর’ বেল 
ঘাষণা িদেত অ ীকিৃত জানােব,  স ব ি  কােফর। তােদর এই দৃি ভি টা থম কাশ পায় যখন খােরজীরা 

আলী (রািদয়া া  আন ) এবং ময়ুািবয়া (রািদয়া া  আন ) ক কােফর ঘাষণা কের এবং তারা আমর ইব ল 
আস (রািদয়া া  আন ) কও কােফর ঘাষণা কের, কারণ িতিন [আমর ইব ল আস (রািদয়া া  আন )] ঐ ই 
সাহাবীেক (রািদয়া া  আন মা) কােফর ঘাষণা কেরনিন। ইহা একিট চরমপ ী দৃি ভি  যা আহেল াহ ওয়াল 
জামাহ এর মৗিলক আকীদােক িতফিলত কের না। 

এই িবধানিটর সিঠক ধারণা হে ,  এমন কান ব ি  য জােন কারআন- াহ ত কােদরেক কােফর সাব  
করা হেয়েছ ( যমনঃ ই দী,  ী ান এবং মুশিরকেদর) এবং স তােদর কােফর আখ ািয়ত করেত অ ীকিৃত 
জানায় বা এমনিক তােদর মসুলমান বেল ঘাষণা দয়,  তেব সই ব ি িট কােফর। এই িবধানিট তােদর 

ে ও েযাজ  যারা ফরাউন িকংবা আব ুলাহােবর ায় ব ি েক অথবা ই দী বা ী ানেদরেক (যােদরেক 
কারআেন ভােব কােফর ঘাষণা দয়া হেয়েছ) মসুলমান বেল ঘাষণা দয় িকংবা মহুা াদ (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) এর ীন ব তীত অপর কান ীনেক বধ বেল ঘাষণা দয় িকংবা অপর কান ীেনর 
অ সারীেদরেক মসুলমান বেল ঘাষণা দয়। 

ইহা িভ  িবষয় যখন কােরা ফর আপনার কােছ অজানা এবং তার িব ে  ফেরর অিভেযাগ আেরাপ করা 
হেয়েছ।  ইহা কখেনাই িঠক নয় য একজন মসুলমান অপর কাউেক কােফর বলেত অ  কান মসুলমানেক বাধ  
করেবন,  যিদও তার কােছ সই ব ি র ফর করার কান দিলল নই,  বা য ফেরর কথা বলা হে  সই 
িবষেয়ও তার িকছ ু জানা নই। এমনিক মহুা াদ ইবেন আ লু ওয়াহহাব (রািহমা াহ) এবং তার পবূসরূী 
উলামােদর ে ও দখা যায় য,  যখন তাঁরা কান কাজেক ফর বলেতন তখন ঐ কম স াদনকারী িতিট 
ব ি েক তাঁরা কােফর বেল ঘাষণা িদেতন না। কান একজন িনিদ  ব ি েক কােফর বেল ঘাষনা (যােক 
তাকফীর আল ময়ুাইিয়ন বলা হয়) করার ে  আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর মেত,  অব ই িকছ ু িনিদ  
নীিতমালা অ সরণ করেত হেব। উদাহরণ প,  যখন সাহাবারা (রািদয়া া  আন ম) রাসলুূ াহ (সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম) ক বলেলন,  ‘যাতু আনওয়াত’ (এমন এক ধরেনর গাছ যখােন মুশিরকরা তােদর অ  
ঝুিলেয় রাখেতা) এর মত আমােদর জ ও একিট ‘যাতু আনওয়াত’ এর ব ব া ক ন। তখন িতিন তাঁেদর কােফর 
বেল ঘাষণা দনিন িক  িতিন তাঁেদর বেলিছেলন য,  তাঁরা যা বলেছন তা আ াহ ছাড়া অ  কানও উপা  
কামনা করার মেতা ব াপার।(৮) যিদও এই কাজিট িছল একটা ফর তারপরও তাঁেদরেক কােফর বেল আখ ািয়ত 
করা হয়িন। কারণ হে  তাঁরা ধু ইহার জ  আেবদন কেরিছেলন,  তাঁরা কাজিট কেরনিন। এবং আরও একিট 
উদাহরণ হে  যখন ময়ুায িবন জাবাল (রািদয়া া  আন ) শাম থেক িফরেলন। ইহা বিণত আেছ য,  মুয়ায িবন 

                                                             
( ৮) দখুন িতরিমজী শরীফ,  হাদীস নং ২১৮০ এবং মসুনােদ আহমদ ৫ম খ ড,  হাদীস নং ২১৮ 
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জাবাল যখন শাম অ ল (বতমােনর িসিরয়া,  জদান,  িফিলি ন ও লবানন) থেক িফরেলন,  তখন িতিন 
রাসলুূ াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক িসজদা করেলন। রাসলুূ াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 
বলেলন,  “ইহা িক হ মুয়ায?” িতিন বলেলন,  “আিম শাম অ ল থেক এেসিছ আর আিম সখানকার 
অিধবাসীেদর তা করেত দিখ,  আর আমার কােছ ইহা পছ নীয় য,  আমরাও আপনার জ  এমনিট কির।” 
তখন রাসলুূ াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন য,  “এমনিট কেরা না। যিদ আ াহ ছাড়া অ  কাউেক 
িসজদা করা বধ হত,  তেব আিম িনেদশ িদতাম যন মিহলারা তােদর ামীেক িসজদা কের। তাঁর শপথ যার 
হােত রেয়েছ মুহা ােদর াণ,  একজন মিহলা কখেনাই তার রেবর হক আদায় করেত পারেব না যত ণ না স 
তার ামীর হক আদায় কের। ামী যিদ ীেক পেত চায় আর স উ েন থােক তখনও স তােক িনেষধ করেব 
না।”( ৯) ( ১০) 

আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর এই পণূ নীিতিট বাঝার জ  ধান কাজ হে  এই িবষেয় (তাকফীর) 
িনে া  পাথক  বঝুেত পারা। যিদ কান ব ি  কবর ােন িগেয় আ াহর কােছ দায়া কের কারণ স িব াস কের 
য,  ইহা একটা পিব  জায়গা,  তাহেল এই কাজিট হারাম এবং বদাত (নব  আিব তৃ),  িক  ঐ ব ি  ইসলাম 
থেক খািরজ হেয় যায়িন। িক  ঐ একই ব ি  যিদ কবর ােন িগেয় কান মতৃ ব ি র কােছ াথনা বা দায়া 

কের,  তাহেল এই কাজিট হেব একটা বড় ফর যার ব াপাের কান ধরেনর অজহুাতই থাকেব না। কান 
িবেশষ ানেক পিব  মেন কের সখােন িগেয় িসজদা বা দায়া করা হারাম ও বদাত। িক  ঐ একই ব ি  যিদ 
উ ােন িগেয় কবর  লাকেদর িসজদা কের বা আহবান কের তাহেল ইহা বড় ফর হেব। 

একই কথা েযাজ  ঐ ব ি র ে  য অ তাবশত বা ভুলবশত কান ফরী কেরেছ বা ীন িনেয় ব া া ক 
উি  কেরেছ। ঐ ব ি েক কােফর বেল গণ  করা হেব না এবং স তার ীন থেক খািরজও হয়িন। আমরা 
িনে া  হাদীেস দসী থেক িবষয়টা দখেত পািরঃ 

আনাস িবন মািলক (রািদয়া া  আন ) থেক বিণত,  িতিন রাসলুূ াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক 
বলেত েনেছন, “আ াহ তাঁর বা ার তাওবা করােত ঐ ব ি র চেয়ও বশী খুিশ হন য ম ভূিমেত তার বাহন 
হািরেয় ফেল যার উপর রেয়েছ তার খাবার ও পানীয়,  আর যখন স তার বাহন খুঁেজ পায় তখন স চ ড 
খুিশেত বলেত থােক,  ‘আ াহ, তিুম আমার গালাম আর আিম তামার রব’, মােন স খুিশেত আ হারা হেয় ভুল 
কের বেস।”( ১১) 

‘আ াহ, তুিম আমার গালাম আর আিম তামার রব’ এই কথাটা একটা ফরী কথা,  তারপরও ঐ লাকিট তার 
ীন থেক খািরজ হয়িন। কন? কারণ ইহা িছল ভুলবশত বেল ফলা একটা কথা। আর ইসলােম এই ধরেনর 
ফরেক বলা হয় ফর আল আখতা (ভুলবশত কতৃ ফর)। কউ হয়েতা তী  শাক বা চ ড খিুশেত বা ােধ 

উ  থাকাকােল এই ধরেনর কথা বেল ফলেত পাের। ঐ মহূুত েলােত এমন কথা বলার কারেণ ঐ ব ি  তার 
ীন থেক বিহ তৃ হেয়েছ এমনিট বলা যােব না অথবা তােক কােফর বেল গণ  করা যােব না। 

এই ধরেনর অেনক দিলল- মােণর িভি েত ইসলােমর উলামারা ‘ কান কাজেক ফর আখ া দয়া এবং ঐ কাজ 
স াদনকারীেক কােফর ঘাষণা দয়া’ এই ’িট িবষেয়র মেধ  পাথক  কেরেছন। আেরকিট মাণ হে ,   

                                                             
( ১০)ময়ুায (রািদয়া া  আন ) শাম অ েল বসবাস করিছেলন এবং সখানকার অিধবাসীরা তােদর পা ী ও যাজকেদর স ানােথ িসজদাবনত হত। 

াভািবকভােব,  িতিন িচ া করেলন য,  আমরা কন আমােদর রাসূল (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর স ানােথ এ প করেবা না। এই িসজদা করার 
িবিষয়টা ইবাদেতর অেথ িছল না, বরং তা িছল স ান জানােনার অেথ। আর একই কথা েযাজ  ইউ ফ (আঃ) এর বাবা মােয়র জ ও যখন তাঁরা ইজন ও 
ইউ ফ (আঃ) এর অপর ভাইেয়রা তাঁেক [ইউ ফ (আঃ)] ক স ান দশন করার জ  িসজদা কেরিছল। ইহা বলার অেপ া রােখ না য,  যিদ কান ব ি  
ইবাদেতর উে ে  অপর কান ব ি েক িসজদা কের,  তাহেল তা হেব একিট বড় িশরক (িশরক আল আকবর) ও একিট বড় ফর ( ফর আল আকবর), 
আর এর জ  কান ধরেনর ওজরও েযাজ  নয়। িক  ইহা বঝুেত হেব য,  বদাত থেক বা অ তা থেক কতৃ কাজ এবং আ াহ ব াতীত অ  কােরা 
ইবাদেতর উে  িনেয় কতৃ কােজর মধ কার পাথক  রেয়েছ। 
( ১১)সহীহ মসুিলম,  িকতাবতু তাওবা,  হাদীস নং ৪৯৩২। 
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রাসলুূ াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর ঐ হাদীস যা এমন একজন ব ি র ব াপাের যােক ৩য় বা ৪থ 
বােরর মত মদ পােনর জ  ব াঘাত করা হয়। তখন একজন সাহাবী তােক অিভস াত কেরন। রাসলুূ াহ 
(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ঐ সাহাবীেক এমন করেত বারণ কেরন এবং তােক বেলন য,  “তােক এ প 
বেলা না,  স আ াহ ও তাঁর রাসূল ক ভােলাবােস।” (১২) যিদও রাসলুূ াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 
সাধারণভােব মদ পান সংি  দশিট কাজেক অিভশাপ িদেয়েছন,  িতিন িনিদ ভােব এসব কাজ স াদনকারী 
একজন ব ি েক অিভশাপ িদেত অ মিত দনিন। এইসব ও অ া  আরও দিলল- মাণ,  কারআেনর আয়াত 
ও সাহাবীেদর (রািদয়া া  আন ম) ঐ সং া  কারআেনর আয়াত ও হাদীেসর বঝু থেক আহেল াহ ওয়াল 
জামাহ তাকফীেরর িতব কসমহূ িচি ত কেরেছন। 

উপের বিণত এই সকল দিলল- মাণ অ যায়ীই তাকফীেরর ে  িতব ক েলা িচি ত করা হেয়েছ যার 
সােপে  একজন মসুলমানেক তত ণ কােফর আখ ািয়ত করা থেক িবরত থাকা হয় যত ণ পয  তার িব ে  

ত (বা মাণ) িতি ত না হয়। ইহা এই কারেণ য,  আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর কমপ া হে  
খােরজীেদর িবপরীত,  যারা সবাইেক কােফর মেন কের (এমনিক একজন মসুলমানেকও) যত ণ পয  না তারা 
(যােদর কােফর বলা হে ) উে াটা মাণ কের। আমরা ঐসকল লাকেদর মসুলমান িহেসেব গণ  কির যারা 
িনেজেদর মসুলমান িহেসেব দাবী কের,  যত ণ পয  না এর িবপরীত কান কারণ থােক। তাই আহেল াহ 
ওয়াল জামাহ িনে া  িতব কতা সমেূহর ব াপাের একমত হেয়েছন: 

১.  য কােজর জ  তােক কােফর বলা হে  তা য ফর এই ব াপাের কান সে হ থাকেব না এবং ধমুা  
লােকরা সই কাজেক ফর ভােব এই ধারণার ওপর িভি  কের কান িস া  নয়া যােব না।  

২.  উ  ব ি িট  াভািবক হেত হেব। অ কতৃ  হেব না। 

৩.  তার কতৃকেমর ব াপাের তার ান থাকেত হেব বা জানার েযাগ থাকেত হেব।  

৪.  উ  ব ি িট এই কাজ ই াকতৃভােব কেরেছ।  

৫.  স উ  কাজ ঘমু  অব ায় কেরিন।  

৬.  স কাজিট াধীনভােব কেরেছ,  তার উপর কান জার জবরদি  করা হয়িন এবং ঐ ব ি িট উপেরর 
িবষয় েলার িবপরীত নয়।    

৭.  িবষয়িট এমন হওয়া যােব না য,  দায়ী ব াি  ব াপারিটর অ  কান ব াখ া কেরেছ এবং স তা এই 
ভেব করেছ য স মেন কের আ াহর স ি র জ ই স এমনিট কেরেছ। এই িবষয়টা আলাদাভােব 

উে খ করা খুব জ ির এজ  য,  য ব ি  এমন কাজ করেছ স আসেল িভ  ব াখ া দাঁড় করাে । 
আহেল াহ ওয়াল জামাহ তােদর তাকফীর কের না যিদও তােদর কতৃ কাজ ফর। এর কারণ এই য,  
এেদর অেনেকই সিঠক ব াখ া বা বেুঝর ব াপাের অ  িকংবা বািতল উলামা ারা ভুল পেথ ধািবত। তােদর 
িকছ ুিকছ ু নতা বা আেলমরা লাকেদর এইসব মনগড়া ব াখ া দয়ার জ  এমনিক রাসলুূ াহ (সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম) এর ব াপােরও িমথ াচাের িল  হয়। 

িঠক এজ ই শায়খ মহুা াদ ইবেন আ লু ওয়াহহাব (রািহমা াহ) িযিন আমােদর সমেয় এই নীিতিট 
পনুঃ িতি ত কেরেছন,  তােদরেক কােফর ঘাষণা দনিন যারা তার সমেয় বুলাতুল কাওয়াজ নামক ােন 
আ াহর কােছ দায়া করত। িতিন ঐ অব ার িত সংেবদনশীল িছেলন এবং িতিন ঐ অব ার পিরবতন কেরন। 
এর কারণ এই য,  তৎকালীন বািতল আেলমরা িবিভ  হাদীস উ াবন করেতা,  যােত মা ষেদরেক তারা এই 
সম  বদাতেক হালাল বেল ধারণা িদেত পাের। 

শায়খলু ইসলাম ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) তাকফীেরর িতব কতা ও শতসমহূ িনেয় বেলন য,  
                                                             
( ১২)সহীহ বখুারী খ ড ৮,  হাদীস নং ৭৭১। 
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“তাকফীেরর জ  িকছ ুশত রেয়েছ ও িকছ ু িতব ক রেয়েছ। এবং ইহা (তাকফীর) সাধারণভােব কান িনিদ  
ব ি র ব াপাের েযাজ  হেব না। যখন আমরা সাধারণভােব তাকফীর কির, এর মােন এই নয় য,  আমরা 
কান একজন ব ি েক কােফর বেল ঘাষণা দই। কান িনিদ  ব ি র ব াপাের ইহা তখিন েযাজ  হেব যখন 

এই শতসমহূ সখােন িবদ মান থাকেব এবং এই িতব কতাসমহূ সখােন আর উপি ত থাকেব না।” ( ১৩) 

তাহেল উপের বিণত তাকফীেরর িতব কতাসমেূহর িঠক িবপরীত হে ঃ 

১.  কাজিট য ফর এই ব াপাের কান সে হ নাই।  

২.  ঐ ব ি র মানিসক ভারসাম  রেয়েছ আর তার িবচার বিু র মতা রেয়েছ।   

৩.  তার কতৃকম স ে  স স ণূ অবগত।  

৪.  স উে েণািদতভােব কাজিট স  কেরেছ,  কান ঘটনাবশত নয়।  

৫.  উ  ব ি িট জা ত অব ায় কাজিট কেরেছ,  ঘমু  অব ায় কেরিন। 

৬.  উ  ব ি িট কান ধরেনর জার জবরদি র িশকার হয়িন। 

৭.  ঐ ব ি র কােছ তার কােজর এমন কান হণেযাগ  ব াখ া (তাওয়ীল)(১৪) নাই যা তার ফরী কাজেক 
যথাথ বেল সাব  করেব।(১৫) 

যখন এই শত েলা পরূণ করা হেব,  কবল এবং কবল মা  তখিন আমরা ফর আল ময়ুাইিয়ন ( কান িনিদ  
ব ি েক তাকফীর) আেরাপ করেত পারেবা। ইহা এভােব বলা যেত পাের,   

‘  ফর এবং  কােফর এর মেধ  পির ার পাথক  রেয়েছ। ইহা এভােবও বলা যেত পাের,  িতিট 
ফরী কাজই একজন কােফর ব ি  করেছ এমন বলা যােব না। িক  িতিট কােফরই িনি তভােব ফরী 

কেরেছ!’ 

সংে েপ ইহাই হে  িনয়ম। এই সীমােরখার বাইের যারা যােব বা যাে  তারা আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর 
অ ভু  নয়। খােরজীেদর িবপয - িব া  আচরণ থেক আমরা এইমা  যা িশ া পলাম স িবষেয় আমােদর 
মেনােযাগী হওয়া উিচত।  

 

=====***===== 

  

                                                             
( ১৩)মাজম ুআল ফাতওয়া,  খ ড ১২,  পৃ া নং ৪৮৭- ৪৮৯। 
( ১৪)তাওিয়ল হে  কারআন বা াহ থেক নয়া যা বাধগম  হয় এমন ব াখ া। 
( ১৫) এই িবষয় েলার উপর আরও িব ািরত আেলাচনার জ  “Allah’s Governance on Earth” বইিট ও তার অিডও টপ দখুন। 
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তাকফীর ও মুিমনেদর িত সে হ 
 

বতমান যেুগর একিট রাগ হল গণত । এখন ইহা সবচাইেত ব াপক অ তা েলার মেধ  অ তম,  যা এমন 
েত কেক ংস করেছ,  যারা এেত অংশ হণ করেছ  তারা ইহােক াণকতা েপ হন করেছ। স িত 

ঈমানদারগণ আরও িব া  হেয় পেড়েছ,  যেহতু িকছু আেলম ইসলামী শাসন ব ব া এবং গণত েক সমাথক 
বেল ঘাষণা কেরেছ। ঈমানদারগণ ি ধার সে  এসকল কতৃ েক মেন িনেয়েছ এবং ব ালটবে  তােদর 
ভাট দান কেরেছ,  আর সই সােথ এই িব াস িনেয় তােদর থেক অেনেক পালােমে ট (সংসেদ) েবশও 

কেরেছ য,  তারা সৎকােজর আেদশ এবং অসৎকােজর িনেষেধ অংশ হন করেছ। 

যারা মিুজয়া আকীদার অ সারী,  তারা এই েযােগ উে িলত হেয়েছ এবং তােদর মখু হা কের এিগেয় এেসেছ 
গণতে র ধা ীেদর থেক িশ ক- এর ন  ধ পান করার উে ে । যারা তাকফীরী আকীদার অ সারী,  তারা 
ঘটা কের এই ঘাষণা করেছ য,  ‘যারা ভাট দয় এবং সই সােথ যারা পালােমে ট (সংসেদ) েবশ কের,  
তারা সবাই একবােক  কােফর।’ এর ফলাফল প ইে ােনিশয়ান মসুলমানেদর উপর তাকফীর হেয়েছ,  আর 
সই সােথ সসকল িব া  মসুলমানেদর উপেরও,  যারা হয়েতা কান এম. িপ অথবা অপর কান সরকারী 
িতিনিধেক ভাট িদেয়েছ। এই বা বতার ি েত যা করা উিচত,  তা হেলা আহেল া  ওয়াল জামা   এর 

মূলনীিতর উপর িভি  কের এই ’িট িব া  গা ীর মােঝ সিঠক ও ভারসাম পূণ অব ান  কের তালা। ইহা 
এই বা বতার কারেণ য,  িবেশষ িকছু ে  একজন ভাটােরর উপর ম িঠক স প নয়,  য প ম 
একজন শাসেকর ে  েযাজ । তরাং,  ইহার সংেশাধন ও িবশদ বণনা জ ির। তাই আমরা এ িবষয়েক 

ইিট ভােগ ভাগ করেবা,  

ক.  য পালােমে ট (সংসেদ) যাগদান কের,  তার ে  ম। 

খ.  য একজন ভাটার অথবা ভাট দয়ার ব াপাের িচ া করেছ,  তার ে  ম। 

 

য পালােমে ট (সংসেদ) যাগদান কের,  তার ে  ম 
যারা পালােমে ট (সংসেদ) েবশ কের,  তােদর িবষয়িট আমােদর সমেয় একিট িবশাল িবতেকর িবষয় এবং 
ধীের ধীের ইহা আরও উ  একিট িবতেক পিরণত হে । এই িবষয়িট আমােদর কােছ এই বা বতার আেলােক 
এেসেছ য,  বতমান সমেয় কান িখলাফত নই এবং মসুলমানরা কতৃে র সােথ পিৃথবীেত শাসন করেছ না। যা 
ঘেটেছ তা হেলা,  গণত  আজ রাি র অ কাের একিট কােলা পাথেরর উপর িদেয় হেট যাওয়া একিট কােলা 
িপপঁড়ার চাইেতও অ  িবষেয় পিরণত হেয়েছ। 

আ ামা  মহুা াদ ইবেন ই াহীম ( রািহমা াহ)  এবং আ ামা  আ মদ শািকর ( রািহমা াহ)  এর 
সময়কালীন মসুলমান ভূখ ড সমেূহ মসুলমানেদর মাথার উপের অ া  মানবরিচত িবিধিবধান এবং 
পালােম টারী (সংসদীয়) ব ব া তরী এবং িতি ত করা হেয়িছল। এই ইজন আেলম ইহার কেঠার 
ও ঢ় জবাব িদেয়িছেলন এবং সই িসে েমর িব ে  তােদর সবা ক শি  িদেয় যু  কেরিছেলন। 
যারা ফর স াদন করিছল এবং আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার রা ায় বাধা দান করিছল,  তােদরেক 

ফেরর গা ী িহেসেব িচি ত কেরিছেলন। 

যােহাক,  তােদর েত েক সই ফর করেছ না,  যা একজনেক ইসলােমর বিহভূত কের। তােদর 
ে  সই একই ম েযাজ ,  যা একিট ফর গা ীর ে  েযাজ  এবং তােদরেক বলা হয় 

“মালা” ( নতৃ ানীয় ব ি গণ) । ইহা আল কারআেন উে খ করা হেয়েছ এবং আমরা চরু দিলল পশ 
কেরিছ। ইহাই তােদর ক বলা হয়,  তারা পছ  ক ক বা না ক ক। যমন:   
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) ১০৯( َعِليٌم َلَساِحٌر َهَذا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َقْوِم ِمْن اْلَمال َقاَل  

)১১০( َتْأُمُروَن َفَماَذا َأْرِضُكْم ِمْن ُيْخِرَجُكْم َأْن ُيِريُد  

“ ফরাউেনর কওেমর মালা (উ পদ  দানগণ/সদারগণ) বলেলা, ‘িন য়ই এ অব ই একজন িব  জা কর, 
স তামােদরেক দশ থেক বর কের িদেত চায়, এখন তামরা িক আেদশ কেরা?’” – সরূা   আল আরাফ:  

১০৯- ১১০ 

)৩২(َقاَلْت َيا َأيَُّها اْلَمال َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكْنُت َقاِطَعًة َأْمًرا َحتَّى َتْشَهُدوِن    

“ স (িবলিকস, সাবা এর রাণী) বলেলা, ‘ও হ মালা (মা ষেদর থেক ধানগণ), তামরা আমােক ফেতায়া দাও 
এ ব াপাের।’” – সরূা   আন না  ল:  ৩২ 

যখন আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা ফরাউন এবং মালা এর কথা উে খ কেরেছন,  ইহা িছল ম ী,  
এমিপ এবং পালােমে টর ( সংসেদর)  লাকজন,  যােদর ব াপাের িতিন এই আয়ােত বলিছেলন। 
এমনিক শাইখগণ এবং ানী ব ি গণ যখন পালােমে ট (সংসেদ) যান,  তখন তারাও এই দৃে র 
একিট অংেশ পিরণত হন। হয় তারা তারক অথবা তাওহীেদর ে  তােদর ান ততটা 
ব াপক/ গভীর নয়। যমনিট আমরা অেনক দেশ দখেত পাই য,  যসব দেশর মা ষেদর হাদীস,  
িফ হ ইত ািদর ব াপাের ব াপক ান রেয়েছ,  তারাই আকীদাগত িদক থেক অেনক ে  ভুেলর 
মেধ  থােক। ইহা ধমুা  ইহাই মাণ কের য,  ই ম/ ােনর একাংেশ উ ম হেলই তােত অপরাংশ 
অিজত হয় না। 

এভােব,  সম  পালােম ট (সংসদ) ই হেলা একিট ফরেগা ী,  তেব পালােমে টর ( সংসেদর)  সকেলই 
কােফর নয়। এখােন,  

থমত:  সখােন এ প লােকরা আেছ,  যারা গণত েক একিট আইেনর সরাসির উৎস িহেসেব 
িব াস কের অথবা বধ আইেনর উৎস িহেসেব িবেবচনা কের অথবা তারা হয়েতা এসব িব াস কের 
না িক  তারা ইহা িদেয় আইন ণয়ন কের। এই লােকরা কােফর,  তারা অ া  যত িকছইু ক ক 
না কন। তারা যত ইবাদতই ক ক না কন,  অথবা তারা যতবারই হ  ক ক না কন,  এর 
মাধ েম তারা ইসলােমর এক ইি  কােছও আসেত পারেব না,  যেহতু এধরেনর কাজ তারা করেছ। 
আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা তােদরেক কােফর বেল ঘাষণা কেরেছন,  ধমুা  তােদর পালােমে ট 
( সংসেদ)  উপি িতর কারেণ,  তােদর গণতে র িতর ার কারেণ এবং তােদর গণতে র চােরর 
কারেণ। 

ِديًنا اْلِإْسالَم َلُكُم َوَرِضيُت ِنْعَمِتي َعَلْيُكْم َوَأْتَمْمُت ِديَنُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت اْلَيْوَم  

“আজ আিম তামােদর জ  তামােদর ীনেক পূনা  কের িদলাম,  তামােদর উপর আমার নয়ামত 
পূণ কের িদলাম এবং ইসলামেক তামােদর ীন িহেসেব পছ  করলাম।” -  সরূা   আল মািয়দাহ:  
০৩ 

আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা আরও বেলেছন,  

اْلَخاِسِريَن ِمَن اْلَآِخَرِة ِفي َوُهَو ِمْنُه ُيْقَبَل َفَلْن ِديًنا اْلِإْسالِم َغْيَر َيْبَتِغ َوَمْن  

“আর য কউ ইসলাম ছাড়া অ  কান ীন অে ষণ কের,  কখেনা তা তার থেক হণ করা হেব 
না;  আর আিখরােত স হেব িত েদর অ ভু ।” -  সরূা   আিল ইমরান:  ৮৫ 
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আমরা আবারও জার িদেয় বলিছ য,  এই লােকরা কােফর এবং তােদরেক কানভােবই অ সরণ বা 
হন করা যােব না,  কান আকাের বা কান অব ােতই নয়। 

ি তীয়ত:  এ প লােকরা,  যারা চালািকর িশকার অথবা তােদর ভুল ব াখ া দয়া হেয়েছ বা তােদর 
ারাই ভুল ব াখ া সিূচত হেয়েছ। তারা জােন য গণত  হেলা ফর এবং ইহা ইসলােম হারাম। 

তারা ইহােক আইন ণয়েনর মাধ েম ধীের ধীের শরীয়তেক অপসািরত করার একিট মাধ ম িহেসেব 
দেখ। তারপর এসব লােকরা িস া  নয় য,  তারা িনেজরা কান কার আইন ণয়ন না কের 

আইন ণয়েনর প ােনেল অংশ হণ করেব,  যন তারা এমন য কান ধরেনর আইন ণয়ন ব  
করেত পাের,  যা শরীয়েতর িব ে  যায়। 

যা ঘেটেছ,  তাহেলা,  এসকল লাকেদরেক একিট িবেশষ ধরেনর তাওয়ীল ( ব াখ া)  দয়া হেয়েছ বা 
তারা কেরেছ। য ব াখ ািট তারা বেুঝেছ,  তা ইিট দিলেলর উপর িভি  কের হেয়েছ। থমিট হেলা 
সই ব ি ,  য ফরাউনেক বেলিছল,  

 ِباْلَبيَِّناِت َجاَءُكْم َوَقْد اللَُّه َربَِّي َيُقوَل َأْن َرُجًلا َأَتْقُتُلوَن اللَُّه َربَِّي َيُقوَل َأْن َرُجًلا َأَتْقُتُلوَن ِإيَماَنُه َيْكُتُم ِفْرَعْوَن َآِل ِمْن ُمْؤِمٌن َرُجٌل َوَقاَل
َكذَّاٌب ُمْسِرٌف ُهَو َمْن َيْهِدي ال اللََّه ِإنَّ َيِعُدُكْم الَِّذي َبْعُض ُيِصْبُكْم َصاِدًقا َيُك َوِإْن َكِذُبُه َفَعَلْيِه َكاِذًبا َيُك َوِإْن َربُِّكْم ِمْن  

“একজন মুিমন পু ষ – য িছল ( য়ং) ফরাউেনর গাে রই লাক,  এবং য িনেজর ঈমান (এতিদন) 
গাপন কের আসিছল,  (সব েন) বলেলা,  (আ া),  তামরা িক একজন লাকেক ধ ু এজ ই হত া 

করেত চাও য,  ব ি িট বেল আমার মািলক হে ন আ াহ তাআলা,  অথচ স তামােদর মািলেকর 
কাছ থেক  দিলল- মাণ সহই তামােদর কােছ এেসেছ;  যিদ স িমথ াবাদী হয়,  তাহেল তার 
এই িমথ া তা তার ওপেরই (বতােব),  আর যিদ স সত বাদী হয়,  তাহেল য (আযােবর) ব াপাের 
স তামােদর কােছ ওয়াদা করেছ তার িকছ ু না িকছ ু তা এেস তামােদর পাকড়াও করেব;  অব ই 

আ াহ তাআলা এমন লাকেক সিঠক পথ দখান না,  য সীমালংঘনকারী,  িমথ াবাদী।” -  সরূা   
আল মিুমন:  ২৮ 

আ ন,  এই আয়াতিট বঝুা যাক। এখােন,  ফরাউেনর পিরবার থেক একজন ব ি েক দখা যাে ,  
িযিন সৎ কােজর আেদশ িদে ন এবং অসৎ কােজর িনেষধ করেছন,  এবং িতিন িছেলন ফরাউেনর 
সভাসদ। এই সভায় িছল ফরাউন,  হামান এবং কা ন। ফরাউন িছল অব ই শাসক এবং 
আইন েণতা,  সই সােথ কা ন ও হামান িছল শাসনব ব ার ম ী,  এভােব তারা িছল সহকারী 
আইন েণতা। এমনিক এই বা বতার পেরও,  আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা সই ঈমানদার ব ি িটেক 
ঈমানদার বেল সে াধন কেরেছন,  কারণ ব ি িট সৎ কােজর আেদশ এবং অসৎ কােজর িনেষধ 
করার চ া করিছেলন এবং িতিন আইন ণয়নকারী িছেলন না। িক ,  িতিন তার ঈমান কাশ করার 
পেূব বাি কভােব ফর গা ীর অ ভু  িছেলন। এরপর যখন ওহী আসেলা,  আমরা জানেত পারলাম 
য িতিন একজন ঈমানদার িছেলন। আমরা এই আয়াতিট ব বহার কের এ প বিল না য,  যারা 
ফর গা ীেত রেয়েছ তারা পিরপণূ ঈমানদার,  িক  আমরা এই আয়াতিট ব বহার কির ইহা 

দখােনার জ  য,  আমরা পালােমে টর (সংসেদর) েত ক ব ি িবেশষেক কােফর বলেত পাির না,  
যেহতু সই ব ি িবেশেষর িব ে  এ প অিভেযাগ করার ব পেূব তােক সতকতার সােথ পরী া 

কের দখেত হেব। উপেরর আয়ােত উি িখত ব ি িট তােদর আইন ণয়ন ব  করেত চেয়িছল,  যা 
িছল মসূা ( আঃ)  ক হত া করা,  যা দখা যায় একই সরূা   এর ২৪- ২৬  আয়ােত। এই ঈমানদার 
ব ি িট এ প করিছেলন যখন িতিন প ােনেল িছেলন এই ব াখ া িনেয় য,  িতিন হয়েতা িবষয়ািদ 
পিরবতন করেত পারেবন। এই ধরনিট হয়েতা তার মতই দখায়,  য পালােমে ট ( সংসেদ)  েবশ 
কের এবং স আইন ণয়ন কের না। তােক িঠক সই ঈমানদার ব ি িটর ায়ই করেত দখা যায়,  
যিদও ঈমানদার ব ি িট িছেলন ফরাউেনর আ ীয়। য ব ি িট পালােমে ট ( সংসেদ)  েবশ কের,  
স আইন েণতােদর প ােনেল বসেছ এবং স হারাম আইন ণয়ন ব  করেত চাইেছ। 
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এই কারেণ ঈমানদার িহেসেব,  আমরা লািফেয় পেড় িস া  দােনর পেূব সে েহর কারেণ েযাগ 
দয়ার চ া কির। আমােদর ইহা ভুেল যাওয়া চলেব না য,  আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা এই 

ব ি িটেক,  িযিন তার ঈমানেক লুিকেয়িছেলন,  তােক ঈমানদার বেলেছন। তাহেল তােদর ব াপারিট 
িক প,  যারা ঘাষণা দয় য,  তারা ঈমানদার এবং গণত  হেলা ফর,  এবং তারা আইন ণয়েন 
এই ফর বে র চ ায় িল ? তােদর িক আরও বশী েযাগ পাওয়া উিচত নয়? যিদও আমরা এই 
প িতর সােথ একমত পাষণ কির না এবং আমরা ইহাও িব াস কির না য,  তােদরেক আমরা য 

েযাগ িদি  তার জ  এক সেকে ডর জ ও িজহােদ িবল  করা উিচত। ইহা ধ ু এই বা বতার 
কারেণ য,  আমরা জািন য,  তােদর এই কমপ িত একিট চারাগিল এবং িফত্ না ব  করার জ  
কমপ িত িহেসেব িজহােদর আেদশিট মজুািহদীনেদর কােছ ,   এবং সত  িহেসেব মািণত। 

পরবতী য ঘটনািট তারা বণনা কের,  তাহেলা যখন নবয়ু াত াি র পেূব নবী মহুা াদ ( সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম) সকল কােফরেদর সােথ একিট চিু  স াদন কেরিছেলন,  যখােন িছল য,  
কােরা িত কান কােরর আ াসন ও অ ায় হেব না। ইহা িঠক সই ঘটনািটর িকছু পেরই 
স ািদত হেয়িছল,  যখােন রাসলূ ( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তােদরেক কােলা পাথরিট 
কাবােত াপন করেত সাহায  কেরিছেলন। এই চিু িটেক বলা হত িহলফুল- ফযুলু ( উ িতর জ  
ম ী ব ন) (১৬)। পরবতীেত যখন িতিন আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার ারা নবী িহেসেব িনযু  

হেলন,  মহুা াদ ( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  এই চিু িট অব াহত রাখেলন,  এ কথা বেল 
য,  “আিম একিট ম ী ব েনর অংশ িছলাম,  যা আিম কান িকছুর সােথ িবিনময় করেত এখন 

চাই না।”( ১৭) 

যিদও এই ম ীব নিট আর কউ নয়,  বরং কােফরেদর সােথই িছল,  এবং যেহতু এর ফলাফল 
এবং এেত সি িলত হওয়ার কারণ ইসলাম িবেরাধী িছল না,  এই কারেণ রাসলূ ( সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম)  ইহা নবুয় াত াি র পরও অ েমািদত কেরিছেলন। যােহাক,  যারা গণতে  অিব াস করা 
সে ও পালােমে ট (সংসেদ) েবশ কের তারা এর আেরকিট ব খ া িদেত চায়।  তারা এর সােথ নবী )সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম(  এর চিু  থেক আসা ফলাফেলর িকছ ু িমল খাঁজার চ া কের। তারা বেল,  যিদ এই 
ম ীব নিট একিট ফরী কাজ হেয় থাকেতা অথবা কােফরেদর সােথ কান িকছরু ব াপাের িবচার- িস া  করার 

জ  বসা যিদ ফরী কাজ হেয় থাকেতা,  তেব রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তােদর সােথ বসেতন 
না। কারণ সকল নবীগণ (আলাইিহমসু সালাম) জ গতভােব সকল কার  র ও িশ  ক থেক পিব । 

তরাং,  ইহা থেক তারা বলেত চান য,  কান িবষেয় িস া  হেনর জ  কােফরেদর সােথ বসার মেধ  
কান ফর নই অথবা য়ং ইহা কান ফর নয়,  যত ণ পয  না ইহা শরীয়ত এর সােথ সংঘেষ িল  হয়। 

তােদর মেধ  কান কান পালােম ট (সংসদ) সদ  যারা এ প িস াে  পৗঁছাে ,  তারা পালােমে টর 
(সংসেদর) আেলাচনােক শরীয়ত এর িদেক ঘিুরেয় নওয়ার চ া করেছ।  

আমরা আবারও বলিছ য,  আমরা এ প প িতর সােথ একমত নই। িক  তােদর এই ভুল ব খ া বা তাওয়ীল 
তাকফীেরর িতব ক িহেসেব যেথ । এই তাওয়ীেলর কারেণ ‘তারা সবেতাভােব কান ব িত ম ব তীত 
কােফর’,  এ রকম কান বাকািমপণূ ও িটপণূ িস া  দয়া যায় না। 

                                                             
( ১৬)িক  এ সকল মা ষেদর অব ই কান যু রত মজুািহদ বািহনীর ত াবধায়ক হওয়া যােব না, যখন িকনা তারা পালােম ট (সংসেদ) এ থােক। এর কারণ 
হেলা মজুািহদীনেদর র  আর িজহােদর মলূনীিত অব ই স সকল লাকেদর হােত থাকা যােব না, যারা িকনা তারক অথবা বাকা। যিদ আমরা 
তােদরেক েযাগ িদেয় থািক, এর মােন এই নয় য, আমরা তােদরেক ঈমানদারেদর নতা িহেসেব মেন িনেয়িছ। আমরা তােদরেক বলেবা য, তােদর 
সিঠক কাজ হেলা মুজািহদীনেদর সােথ যাগদান করা। এফ. আই. এস এর আিম লীডাররা যখন সরকার এর সােথ আেলাচনা- পরামশ করেলা তখন যা 
হেয়েছ তা একটা খুবই ভােলা উদাহরণ য, যখন তিুম যেু  হের যাও, তখন যা যা িকছ ু তামার পাওয়ার কথা িছল, তিুম তার সবই হারাও, একটা ফর 
আইনও িফিরেয় নওয়া হয়িন। তথাকিথত ইসলািমক আিম এফ. আই. এস িনেজেদরেক সই ভূখে ডর সরকার এর হােত তেুল িদেয়িছল কান ইসলািমক 
কারণ ব তীতই। য কান যা ার জ  এ সকল সরকার এর সােথ আেলাচনা- পরামশকারী কােরা পরামশ হন করা বড় পাপ। ইহা সব িমিলেয় একটা 
িভ  যু । 
( ১৭)ইবেন িহশাম, ইবেন কাসীর, ইবেন ইসহাক এবং অ া েদর রিচত সীরাহ- এর বই েলা দখুন। 
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যারা একিট ব াখ া হণ কেরেছ তােদর ে  সে েহর েযােগর আেরকিট পথ হেলা,  তারা যিু  
দখােব য,  তারা পালােমে ট ( সংসেদ)  অংশ হণ করেছ এই কারেণ য,  তারা সরকারেক বলেব 
য,  তারা মা েষর িসংহভােগর িতিনিধ  করেছ। আর যেহতু সরকার বলেছ য,  গণতে  

বসবাসরত মা েষরা তােদর িনেজেদর িবষয়ািদ িনবাচন করেত স ম,  তারা সরকারেক ধমুা  তাই 
বলেব যা মা েষরা চায়,  আর মা েষরা যা চায় তা হেলা শরীয়ত। যারা পালােমে ট ( সংসেদ)  েবশ 
করেছ,  তারা হেলা এমন মা ষ,  যারা চায় যন শাসন একমা  আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার জ  
িনিদ  হয়। এসকল লােকরা তােদর িনজ  ঔষধ ব বহার কের ফরেক ল ায় ফলেত চাইেছ। 

এ পই হেয়িছল আলেজিরয়ার ে ,  যখন তােদরেক ভাট দয়া হেয়িছল। আর যখন তারা 
শরীয়েতর িত া ও গণতে র ংেসর পে  ভাট িদল,  তখন বািতল আইন েণতারা ু  হেয় 
পড়েলা। 

যা হাক,  িনবাচনিট কাজ কেরিন,  যিদও ৯৮% মা ষ শরীয়ত চেয়িছল। আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা 
আমােদরেক বেলেছন য,  এই িফত্ না পিরবতেনর জ  িতিন আমােদর থেক একমা  যা চান,  
তাহেলা যু ,  আেপাস নয়। 

এই পেয় টিট জারদার করার জ ,  এই লােকরা কতৃপে ই িস া  হন কেরন য,  তারা 
পালােমে ট েবশ করেবন,  কান কার আইন তরী করেবন না,  িক  যখনই কান নতুন আইন 
আেস,  তারা ইহা ত াখ ান করেবন। যিদও এর িনয় তিট শংসনীয়,  িক  ইহা একিট বড় হারাম 
এবং একিট কবীরা নাহ,  যা তারা করেছন। 

আর কখেনা কখেনা এই হারামিট ফরও হেত পাের,  যিদও ইহা ভােলা িনয় েতর ারা  হয়। 
িবষয়িট এ পই হেয় থােক িবেশষ কের যখন এসকল লােকরা,  যারা পালােমে ট ( সংসেদ)  েবশ 
কেরন,  তারা এসকল িত ানসমেূহ যাগদান করার ফেল া  িবধাসমহূ ভাগ করেত থােকন,  
যমন:  বতন পাওয়া অথবা রাজৈনিতক িনরাপ া পাওয়া,  ইত ািদ। এধরেনর রাজৈনিতক িনরাপ া 

লােভর মাধ েম তারা য অব ান লাভ কেরন,  তা বড় হারাম অথবা বড় ফর হেত পাের। এর 
কারণ হেলা ইহােক এ েপ দখা যায় য,  আপিন কােফরেদর সােথ ম ীেত িল  হে ন। আ াহ 

বহানা  ওয়া তাআলা বেলেছন,  

 ِإًذا ِإنَُّكْم َغْيِرِه َحِديٍث ِفي َيُخوُضوا َحتَّى َمَعُهْم َتْقُعُدوا َفال ِبَها َوُيْسَتْهَزُأ ِبَها ُيْكَفُر اللَِّه َآَياِت َسِمْعُتْم ِإَذا َأْن اْلِكَتاِب ِفي َعَلْيُكْم َنزََّل َوَقْد
َجِميًعا َجَهنََّم ِفي َواْلَكاِفِريَن اْلُمَناِفِقيَن َجاِمُع اللََّه ِإنَّ ِمْثُلُهْم  

“আ াহ তাআলা (ইিতপূেবও) এই িকতােবর মাধ েম তামােদর উপর আেদশ নািযল কেরিছেলন য,  
তামরা যখন দখেব (কােফরেদর কান বঠেক) আ াহ তাআলার নািযল করা কান আয়াত অ ীকার 

করা হে  এবং তার সােথ ঠা া- িব প করা হে ,  তখন তামরা তােদর সােথ (এধরেনর মজিলেস) 
বসেব না,  যত ণ পয  না তারা অ  কান আেলাচনায় িল  হয়। (এমনিট করেল) অব ই তামরা 
তােদর মেতা হেয় যােব। িন য়ই আ াহ সকল মুনািফক ও কােফরেদরেক জাহা ােম একি ত 
করেবন।” -  সরূা   আন িনসা:  ১৪০ 

আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা এই আয়ােত তােদরেক কােফর এবং মনুািফক বেলেছন,  যিদও তােদর 
মেধ  কতক ঈমানদার রেয়েছ। তবওু তারা ফেরর গা ীর মেধ  রেয়েছ। তােদর মেধ  যারা 
মনুািফক,  িক  এই জীবেন তােদরেক মসুলমান িহেসেব িবেবচনা করা হয়,  তারা িবচার িদবেস 
তােদর কােফর িতপে র সােথ থাকেব, ( ১৮) কারণ আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা জানেতন য,  তােদর 
                                                             
( ১৮)তাই যারা পালােম ট (সংসদ) এ েবশ কের তােদর সকলেক এই আয়ােতর রায় অ সাের কােফর বলা যােব না। আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা 
তােদরেক কােফর ও মনুািফক বেল সে াধন কেরেছন, এভােব তােদর মােঝ একিট দাগ টানা হেয়েছ। এভােব এই জীবেন আমরা তােদরেক 
ইসলাম দশন করেত দিখ, িক  িভতের গাপন রেয়েছ িনফাক, আমরা তােদরেক কােফর বলেত পাির না, যত ণ পয  সই িনিদ  ব ি েক কােফর 
বলার িতব কতাসমহূ রেয় যায়। যিদও এই জীবেন এ প ব ি র ে  িবচার হেলা য, স মুসলমান, তেব আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা জােনন য, 



 

30 
 

তাকফীর- এর ব াপাের 

বড় িনফাক রেয়েছ এবং তােদর ইসলাম হেলা িনছক দশনী। যেহতু এই কাজিট কতৃপে  ফর 
এবং িনফােকর মােঝ ঘরুেছ,  পালােমে ট (সংসেদ) েত ক ব ি িবেশষেক কােফর না বলাই ভােলা। 
এর মাধ েম আপিন যারা গণতে র চার- সার করেছ না এবং যারা আইন ণয়েনর ে  এই 

ফরেক ব  করার চ া করেছ তােদরেক সে েহর অজুহােত রহাই পাওয়ার েযাগ িদে ন। এখন 
ইহা খবুই পণূ য,  এর মােন এই নয় য,  আমরা এই প িতর সােথ একমত অথবা আমরা 
বিল য,  ইহা সিঠক কাজ,  কারণ একমা  সিঠক কাজ হেলা:   

ِللَِّه ُكلُُّه الدِّيُن َوَيُكوَن ِفْتَنٌة َتُكوَن ال َحتَّى َوَقاِتُلوُهْم  

“আর তামরা তােদর সােথ যু  করেত থােকা,  যত ণ না িফত ্না ( িশ ক)  শষ হেয় যায় এবং 
ীন সামি কভােব আ াহর জ  িতি ত হেয় যায়।” -  সূরা   আল আনফাল:  ৩৯ 

আমরা এ প পরামশ দই না য,  আমরা তােদর েত কেক কােফর বলার মাধ েম তােদর রে র 
অমযাদা ঘটােবা,  িক  তারা একিট ফেরর গা ী। তােদর সকেল,  যারা তারক,  যারা কােফর,  
যারা মরুতাদ,  তােদর ভবনসমহূ এবং আরও অ া  সবিকছইু ঈমানদারেদর জ  একিট টােগট,  যা 
ঈমানদারেদর ারা সংঘিটত চ ড আ মেণর স খুীন হেত পাের,  এবং এই ভবেনর ( যখােন আইন 

ণয়ণ হে , যমন:  সংসদ ভবন) ছােদর নীেচ বসবাসকারী েত কেক আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার 
কােছ পািঠেয় দয়া যেত পাের ( হত া করা যেত পাের)  আর তােদর িনয় ত অ সাের আ াহ 
তােদর িবচার করেবন। 

আমােদরেক িনয়মা বতী হেত হেব এবং িপরািমড তাকফীর করা যােব না।(১৯) কােফর এবং 
মসুলমানেদর মােঝ িনি ত পাথক  সচূক দাগ টানা আমােদর জ  বাধ তামলূক,  যিদও মসুলমানেদর 
মােঝ মনুািফক,  অ  এবং বাকা মা েষরাও থাকেত পাের। একজন মসুলমান, য তাকফীেরর 
উপযু  নয় এবং যার জ  যেথ  পিরমাণ দিলল নই,  তােক কােফর বলার থেক একটা কােফরেক 
তার িনফাক ও সে হ সে ও মসুলমানেদর অ ভু  মেন করা একজেনর ইসলােমর জ  কম 
ঝঁুিকপণূ।(২০) এর মােন অপর িদেক এই নয় য,  আমরা জলুুম ও হারাম অপসারণ করার ে  
আমােদর কতেব র অবেহলা করেবা,  যেহতু িফত্ না স িকত পূেবা  আয়াতিটই জলুুম অপসারণ 
করার জ  যেথ  িনেদশনা দয়। 

উপসংহাের বলা যায় য এ প অেনক দিলল রেয়েছ য,  ইখলাসওয়ালা অ  কমপ িত ব বহারকারী 
মসুলমানেদরেক সে েহর ওজেরর েযাগ দয়া উিচত। এবং আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা যন 
তােদরেক মা কেরন এবং তােদরেক সিঠক পথ দশন কেরন। যারা এই িবষয়িট িনেয় েত কেক 
কােফর বেল ঘাষণা করেছ,  আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা যন তােদরেক িহদায়াত কেরন,  যন তারা 
ব াপার েলােত আরও পিরপ তার সােথ মনেযাগ িদেত পাের। 
 

                                                                                                                                                                                     
এই ব ি  একটা মনুািফক। আবারও, ইহা তােদরেক ফরেগা ী িহেসেব িচি ত করার ে  কান বাধা দয় না, যেহত ু ণীত 
আইনসমহূ/সংিবধান হেলা ফর। 
( ১৯)িপরািমড তাকফীর হেলা একিট কােজর সােথ জিড়ত সকল মা েষর উপের তাকফীর করা। এেত যা হয় তা হেলা, সকলেক কােফর আখ া দওয়া হয়, 
যিদও সকেলই এ প আখ ার াপ  নয়। এ প তাকফীেরর একিট মেডল হেলা এ প:  থেম সকেলর উপের যারা আেছ তারা হেলা শাসেকরা, মােঝ 
আেলম ও আিমেদর অব ান এবং সকেলর নীেচ রেয়েছ সাধারণ জনগণ। যখন িনিবেশেষ আিমেদর সকলেক তাকফীর করা হয় এবং কতেৃ  থাকা লাকেদর 
থেক সবাইেক তাকফীর করা হয়, এরপর যিদ তােদর নীেচর সকল সাধারণ জনগণেক তাকফীর করা হয়, যেহত ুতােদরেক কান অপকম করেত দখা যায় 

িকংবা এই িপরািমেডর অ া  অংশেক সাহায  করেত দখা যায়। ভািটং- এর ব াপাের এই বইিটর য অংেশ আেলাচনা করা হেয়েছ এই ব াপারিট সখােন 
আরও  হেব। 
( ২০)এর উদাহরণ পাওয়া যায় যখন রসূলু াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) মনুািফকেদরেক তােদর নাম ধের জানেতন, িক  এরপেরও তােদরেক তােদর 
ীেদরেক তালাক দওয়ার আেদশ দন িন, যিদও তােদর িনফাক রাসূলু াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এবং িকছ ুসাহাবা (রািদয়া া  আন ম) এর 

িনকট কা  িছল। এর কারণ হেলা তখন তারা সমােজ মসুলমান গা ীর অ ভু  িছল এবং কােফর ডাকার িতব কতাসমহূ তােদর ে  িবদ মান 
িছল। 
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য ব ি  ভাটদান কােজর সােথ জিড়ত 

ি তীয় ভােগ যােদর কথা উে খ করেত হয় তারা হেলা,  যারা ভাট দয়। এই িবষয়িট আমােদর 
সময়কার মসুলমানেদর মেধ  চরু িবতক/ িবেরাধ- এর সিৃ  কেরেছ এবং ভাট দয় এমন সকলেক 
তাকফীর করেত তাকফীরী মানিসকতার মা ষেদরেক উৎসাহ িদেয়েছ। তাকফীর করার িতব ক ও 
পবূশতসমহূ স েক ভুল ধারণা এবং সই সােথ মরুতাদ বা য ইসলাম হেনর পর এেত অিব াস 
কের তার উপর িবচার স িকত ভুল ধারণার কারেণ ইহা ঘেটেছ। য তাকফীেরর মলূনীিতসমহূ 

েয়াগ করেত চায়,  তার সব থেম সসকল িবষয়ািদ জানেত হেব,  যা একজনেক ঈমান আনার পের 
কােফর এ পিরণত কের। ধমুা  এরপেরই ীেনর সিঠক ধারণা অজন করা স ব হেব। এর পবূ 
পয ,  সই ব ি  ফ কারণ বা যেথ  দিলল না থাকা সে ও তাকফীর করেব। 

যারা ভাটদান কাজিটর সােথ জিড়ত,  তারা ধানত ৩িট ণীেত পেড়,  

১। যারা গণতে  িব াস কের এবং তারা ভাট দয় এবং তারা িনেজরা িনবািচত হেল খশুীই হেতা 
এবং েযাগ থাকেল আইন ণয়নও করেতা। এসকল লােকরা মরুতাদ। িক ,  আমরা ধমুা  তখনই 
এেদর স েক জানেত পাির,  যখন তারা তােদর িব ােসর কথা মেুখ বেল। 

২। যারা এই কারেণ ভাট দয় য,  তােদরেক ঘষু দয়া হেয়েছ অথবা িকছু িনয়া অজেনর 
িত িত দয়া হেয়েছ বা এ প িকছু। এই লােকরা যেহতু তােদর অব ান উ য়েনর জ  এ প 

করেছ তাই তােদর ে  সাধারণত ম হয় ফােসক ( িবে াহী,  নাহগার) ,  যারা ধমুা  শাচনীয় 
মেূল  িনেজেদর ীনেকই িব য় করেছ না,  বরং িনেজেদরেকও িব য় কের িদে । 

৩। এছাড়াও এমন মসুলমানগণ রেয়েছন,  যারা তািরত হেয়েছন শয়তান আেলম,  জােহল ( চড়ূা  
পযােয়র অ )  এবং অ  লাক ারা অথবা শয়তােনর মখুপা েদর ারা,  যারা অকল াণেক 
কল াণকর েপ উপ াপন কের। এসকল লাকেদর মােঝ ৩িট গা ী রেয়েছ,  

ক.  যারা তােদর আেলমেদর অ অ সরণ কেরন। তারা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার থেক িনধািরত 
হারামিট জােনন এবং আমরা তা  পেূব উে খ কেরিছ “এমন লাকেদর সােথ বেস না,  যারা 
আ াহর িনদশনসমূহেক উপহাস করেছ।” এই লােকরা মশুিরক,  কারণ তারা তােদর আেলমেদর 
অ অ সরেণর মাধ েম আ গেত র ে  িশ ক কেরেছ এবং আল কারআেনর উপের তােদর 
আেলমেদর কথােক াধা  িদেয়েছ এবং তারা লাকেদরেক শরীয়ত উেপ া কের আইন ণয়ন 
করেত িদেয়েছ এবং িশ ক সহায়তা করেছ। 

খ.  এরা হেলা সসকল মা ষ,  যারা তােদর আেলমেদর এই মিকর িশকার য,  যিদ তারা ভাট 
দান না কেরন,  তেব এর মােন দাঁড়ায় য,  তারা কথা ও কােজর মাধ েম সৎ কােজর আেদশ ও 

অসৎ কােজর িনেষধ করেছন না। তােদরেক তািরত করা হেয়েছ এবং তােদর কথা ও কাজেক 
আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার ীেনর সাহায  করার জ  ব বহার করা হয় না। তােদরেক মিক দয়া 
হেয়েছ য,  যিদ তারা ভাট না দন এবং পালােমে ট তােদর িতিনিধ  করার জ  সৎ 
লাকেদরেক িনবাচন না কেরন,  তেব শরীয়েতর অব া যা আেছ তা আরও ক ণ হেয় পড়েব। এই 

ধরেনর লােকরা ভুল পেথ আেছ,  তেব তারা িনি তভােব কােফর অথবা মনুািফক নয়,  যেহতু 
তােদরেক ভুল ব াখ া দয়া হেয়িছল। আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা যন তােদরেক মা কেরন,  
যেহতু তােদর িহদায়ােতর জ  দাওয়াত,  িশ া এবং দায়া েয়াজন। 

গ.  এরা হেলা সসকল মা ষ,  যােদরেক ভাটদােন বাধ  করা হেয়েছ,  যমনটা দখা যায় িকছু 
অত াচারী শাসনব ব ায়,  িবেশষ কের মধ ােচ ,  যখােন সরকার নাগিরেকর মৗিলক েয়াজনীয় 
িবষয়ািদ সরবরাহ ব  কের দয়,  যিদ স ভাট দান না কের। উদাহরণ প,  একজন ব ি  কান 
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কােরর মিডেকল বা অ া  সাহায  পােব না,  যিদ স তার ভাটার আইিড কাড না বানায়। 
অেনেক হয়েতা দেশর বািহের যাবার জ  তােদর ব বসা বা মেনর ছাড়প  থেক বি ত হেব। 
এই ধরেনর লাকেদর বাধ  করা হে  এবং আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা তােদর িনয় ত অ সাের 
তােদর িবচার করেবন,  তােদর উপর িক পিরমাণ বল েয়াগ করা হেয়িছল এবং সটা এিড়েয় যাওয়া 
স ব িছল িক না ইত ািদর উপর িভি  কের। 

িক  এসকল লাকেদর িবচার করা আর তােদর এসব িবষয় এিড়েয় যাবার মতা িছল িক না তা 
যাচাই করা আমােদর পে  ায়া গ ও সিঠক হেব না। যােহাক,  উপের উি িখত এসব িকছরু জ  
সকল ভাটারেদরেক কােফর বলা একিট অযথাথ কাজ,  যা তাকফীরী অথবা খােরজীরা কের থােক,  
তারা শরীয়েতর অ পি িতেত মা েষর অব ার বা বতা এবং যারা অত াচািরত তােদর আর কান 
িবক  ব ব া আেছ িক না তা না বেুঝই এধরেনর কথা বেল। কতৃপে  কউ যিদ একিট িনিদ  
ধরেনর লাকেদর ব াপাের িস া  িদেত চায় তাহেল েত কিট িবষয়েক পথৃক পথৃক ভােব গভীর 
পযােলাচনা কের দখেত হেব। এর মােন মজুািহদীনেদর সং াম িবল  করা বা ধীরগিতর কের দয়া 
নয়,  কারণ কতক মা ষেক বল েয়াগ করা হেয়েছ,  আর কতক পথ । তেব এই কারেণ আ াহর 
পেথর যা ােদরেক ভাট দােনর ান সমেূহ আ মণ করা অথবা গণত  নােম পিরিচত নতুন 
বদােতর িমলনেক সমহূেক এবং যারা এর চার কের তােদরেক ংস করার ব াপাের িবলি ত করা 

উিচত নয়। তেব কারণ ব তীত কান ধরেনর লাকেদরেক টােগট করা মজুািহদ ভাইেদর কাজ নয়। 
আর যিদ মজুািহদীনেদর কান ধরেনর ভুল হেয় থােক,  তেব তােদরেক অিন য়তার ওজেরর েযাগ 
দয়া উিচত এবং যারা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার রা ায় যু  কের,  তােদর িব ে  বািতল আইন 
েণতােদর অপ চার হন করা আমােদর জ  উিচত হেব না। রাসলূ ( সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)  বেলেছন,  

“িফত ্নার সমেয় সেবা ম ব ি  হেলা স,  য তার ঘাড়ায় চড়েছ,  আ াহর শ েদরেক স 
আতংিকত করেছ এবং তারা তােক আতংিকত করেছ। এরপর ি তীয় সেবা ম হেলা সই 
ব ি ,  য পবেত বাস কের,  আ াহর ইবাদত করেছ,  যাকাত িদে  এবং মৃতু র অেপ া 
করেছ।” – সহীহ মুসিলম 

এখােন তৃতীয় কান ভাগ নই,  অতএব,  যারা ক  ভাগ করেছ,  যিদ তারা যু  করেত না পাের,  
তেব তােদর িহজরত করা উিচত। আমােদর বঝুা উিচত য,  যারা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার 
রা ায় যু  করেছ,  তারাই সবচাইেত সৗভাগ বান ও সাথক,  এবং যারা িহজরত কেরেছ এবং 
িফত্ না,  িশ ক ও জলুুেমর জায়গা ত াগ কেরেছ,  তারা মিু া । যারা এই ’িটর কানিটই করেত 
পােরিন,  তারা তােদর িনয় ত ও আমল অ সাের পুন ি ত হেব,  তেব তােদর কান েমই 
পিৃথবীেত আ াহর শাসন িত ার জ  সংঘিটত মলূ যেু র মােঝ আসা,  ইহােক ম র করার চ া 
করা অথবা ইহােক বািতল করার চ া করা উিচত নয়। 

 

=====***===== 
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ফরী কাজ এবং য ব ি  কাজিট করেছ -  তােদর মােঝ পাথক  
 

ইহা আহেল াহ ওয়াল জামাহ থেক ব ল চিলত য,  কতৃ আমল এবং আমলকারী ব ি িটর মােঝ পাথক  
রেয়েছ। অেনক ে ই আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর ব ব ত অেনক উি  অবাচীনরা অ াসি কভােব 
ব বহার কেরেছ। এর একিট উদাহরণ হেলা শাইখ উল ইসলাম ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) এর ফেতায়ায় 
ব ব ত িনে া  শ  কথা েলা:  

“যখনই কান আেলম শাসেকর ম ( আইন/ িবধান)  এর অ সরণ কের,  এবং িনেজর ান পিরত াগ 

কের,  যা আল কারআন ও ােতর িবেরাধী,  স কােফর ( অিব াসী)  এবং মরুতাদ ( ীনত াগকারী)  
যার এই িনয়া ও আিখরােত শাি  াপ । এই মিট সসকল আেলমেদর ে ও েযাজ  যারা 
ভেয় বা িবধা হেনর উে ে  মংগলেদর িদেক ঝাঁপ িদেয়েছ এবং তােদর সােথ যাগদান কেরেছ। এই 
আেলমরা কিফয়ত দিখেয়েছ য,  িকছু মংগলরা শাহাদা  [ সা  দয়া য আ াহ এক এবং মহুা াদ 
( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) তাঁর রাসলূ]   উ ারণ করেছ এবং তারা মসুলমান িছল।”( ২১) , (২২) 

এই ফেতায়ািট অেনেকর ারাই ভুলভােব ব ব ত হে  একথা বঝুােনার জ  য,  যিদ তােদর সােথ 
কােরা কান ব াপাের ি মত থােক অথবা কাউেক তাকফীর করার ে  যিদ কউ তােদর সােথ একমত না 
হয়,  তেব কান কােরর সে হ ছাড়াই সে ে  সই িভ মতেপাষণকারী ব ি র উপর িনখাঁদ তাকফীর 

েযাজ  হেয় পড়েব। যারা এই ফেতায়ািটর অপব বহার কের,  তােদর িব াস হেলা,  যিদ কউ কােরা এই 
ফেতায়ার ব াখ ার উপের িভি  কের কাউেক তাকফীর করার সােথ একমত না হয়,  তেব িভ মতেপাষণকারী 
ব ি ও কােফরেদর অ ভু  হেব। িক  ইহা একিট খুবই দৃি স  যিু । আমরা যখন অ াসি কভােব 
ইমাম ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) এর কেয়কটা উি  বা িনছক এক খ ড অ ে দ দখেত পাই,  তখন ইহা 
সহেজই উপলি  করা যায় য,  ইহা তাঁর িত ায় আচরেণর পিরপি  একটা কাজ। 

কারণ ইমাম ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) এই ফেতায়ািটর ারা িক বঝুােত চেয়িছেলন,  তা জানার সবচাইেত 
উ ম প া হেলা এই িবষেয় ইমাম ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) এর সােথই পরামশ করা। আ ন আমরা ইমাম 
ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) এর আরও কেয়কিট উি  দিখ,  

“আিম এই িবষেয়র পে  অেনক দিলল িদেয়িছ য,  িকছ ুআমল আেছ য েলা হেলা ফর। আর িবিভ  সময় 
িকছ ু গা ী এমন আমল কের যা রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) কেরন িন। িক  একজন 
ব ি িবেশেষর সই আমলিট করার জ  তােক কােফর বেল সে াধন করা অথবা সজ  তােক িচর ন আ েনর 
অিধবাসী িহেসেব সাব  করা যােব না,  যত ণ পয  না এ কথা বলার পে  যেথ  পিরমাণ দিলল পাওয়া যায়। 
আর এর মােঝ যা অব ই অ ভু  তা হেলা,  তাকফীর করার শতাবলীর িবেবচনা করা এবং তাকফীর করার 

ে  যসকল িতব কতা িবদ মান থাকেল তাকফীর করা যায় না স েলা অ পি ত হওয়া। আর আমরা 
ফর,  িফ  ক এবং অ া  েরর পােপর ে  আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার উি সমহূেক সবজনীন িহেসেব 
হন কির। তেব এর মােন এই নয় য,  সই ব ি িবেশষও সই উি িটর অ ভু  হেয় পেড়েছ। আমরা কান 

ব ি িবেশেষর উপর কান ধরেনর িবচােরর ফলাফল সাব  কির না যত ণ পয  না তার অব া/পিরি িতর জ  

                                                             
( ২১)ইহা যন িতিন আমােদর আজেকর বতমান পিরি িতর কথাই বণনা করেছন। 
( ২২)মাজমু‘ আল ফাতাওয়া,  ভিলউম:  ৩৫,  পৃ া:  ৩৭৩ 
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তার উপর সই ধরেনর িবচার করার শতাবলী পূরণ হেয় যায়। আর সই সােথ আমরা কান ব ি র একিট 
আমেলর িপছেন যই কারণ িবদ মান থােক সটার িভি েত িবচার কির। আিম আেগও এই মিট ব াখ া 
কেরিছ।”(২৩) 

িতিন এই মিট তার জীব শায় ব বহার কেরিছেলন যখন অেনক আেলম (মসুলমান িবেবচনা কের) মংগলেদর 
পে  িগেয়িছেলন যেহতু তখন মংগলরা ‘লা ইলাহা ই া া  ’ সা  িদত। তখন অেনক আেলম িছেলন যারা 
মংগলেদরেক এভােব সমথন কেরিছেলন। আর তাই যারা ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) এর ফেতায়ার 
অপব বহার করেছ তােদরেক আমরা বিল য,  তারা যন ইমাম ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) এর একিট উি  
পশ কের যখােন িতিন (রািহমা াহ) যসকল আেলম মংগলেদর িদেক গমন কেরিছেলন তােদর থেক একজন 

আেলম ক িনিদ  কের তাকফীর কেরেছন। 

আসেল এই ধরেনর উি  যখন চাওয়া হেয়িছল তখন তারা তা পশ করেত পােরিন। আর কান আেলম বা তার 
ছা েদরেক কােফর বেল সে াধন করার চেয় যারা কােফরেদর প াল ন কেরিছেলন অথবা যারা ঐসকল 
ছা েদরেক কােফর মেন কেরনিন,  তােদরেক কােফর সে াধন করার ব াপাের উি  পশ করা তা আরও 
কিঠন। দয়া কের আমােদরেক ইমাম ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) এর একিট উি  পশ ক ন যখােন িতিন 
(রািহমা াহ) ঐ সকল আেলম এবং তােদর ছা গণ এবং ঐ ব ি েদরেক কােফর বেলেছন,  যারা তােদরেক 
(মংগলেদরেক) কােফর িবেবচনা করার ব াপাের সে হ পাষণ কেরেছন। 

সাহাবােদর (রািদয়া া  আন ম) সময় য সকল মা েষরা যাকাত িদেত অ ীকার কেরিছল,  তােদর েত কেকই 
সাহাবাগণ (রািদয়া া  আন ম) কােফর ঘাষণা কেরন িন,  তেব ওনারা (রািদয়া া  আন ম) যাকাত িদেত 
অ ীকারকারী মা ষেদরেক সাধারণভােব একিট কােফর গা ী িবেবচনা কেরিছেলন। আর ওনারা (রািদয়া া  
আন ম) যখন যাকাত িদেত অ ীকারকারী গা ীর িব ে  যু  কেরিছেলন,  তখন কােফরেদর িব ে  ওনারা 
(রািদয়া া  আন ম) য েপ যেু  অবতীণ হেতন যাকাত দােন অ ীকারকারীেদর িব ে  একই েপ অবতীণ 
হেয়িছেলন। অথাৎ,  তখন সই গা ীিটেক একদল কােফর িবেবচনা কেরই যু  কেরিছেলন। 

ইমাম ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) তাঁর ফেতায়ায় আরও উে খ কেরেছন,  

“এর মােন হেলা সাহাবাগণ (রািদয়া া  আন ম) এবং তাঁেদর পরবতী ইমামগণ (রািহমা াহ) 
সবস তভােব যা হন কেরেছন তা হেলা,  য সকল মা েষরা যাকাত দান করা ব  কের দয় তােদর িব ে  
যেু  অবতীণ হেত হেব এমনিক যিদও তারা পাঁচ ওয়া  নামাজ আদায় কের এবং রমযান মােস িসয়াম পালন 
কের। সাহাবােদর (রািদয়া া  আন ম) সময়কার সসকল মা ষেদর তােদর এ প আমেলর জ  কান 

হনেযাগ  ব াখ া িছল না। এ কারেণই তােদরেক মরুতাদ বলা হেয়িছল এবং তােদর িব ে  যু  করা হেয়িছল,  
কারণ তারা যাকাত দয়া ব  কের িদেয়িছল যিদও তারা ীকার করিছল য আ াহর ম অ সাের তােদর 
যাকাত দয়া উিচত।”(২৪) 

য ব ি  পথ  িক  মসুলমানেদর মােঝই বসবাস কের আর য ব ি  মসুলমানেদর থেক িনেজেক বা েব 
পথৃক কের িনেয় িবি ভােব চেল তােদর মােঝ আহেল াহ ওয়াল জামাহ পাথক  কের। 

                                                             
( ২৩) া , ভিলউম:  ২৮, পৃ া:  ৫০০- ৫০১ 
( ২৪)মাজমু’ফাতাওয়া, ভিলউমঃ২৮, পৃ াঃ৫১৮ 
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সাধারণ/সবজনীন তাকফীর িবষেয় ানাজেনর জ  আমরা আবারও শাইখ উল- ইসলাম ইবেন তাইিময়া 
(রািহমা াহ) এর উি সমেূহ িফের যােবা,  

“ কান ব ি িবেশষেক কােফর বা ফােসক বা জােলম না বলার ব াপাের আিম সবেচেয় কেঠার যত ণ না সই 

ব ি র উপর ভােব ত ( মাণ) িতি ত হেয়েছ;  ত িতি ত হেয় যাবার পর য এর িবেরাধীতা 
করেব স কােফর বা ফােসক বা জােলম এ পিরণত হেব,  আর এই মিট সবজনীন িহেসেব কাযকর হেব যখন 
এভােব িবষয়িট ব াখ া করা হেব এবং কাযকরভােব তা জািনেয় দয়া হেব। 

আর সলেফ সােলহীনগণ এসকল িবষেয় অেনক সমেয়ই এেক অপেরর থেক িভ মত পাষণ কেরেছন,  িক  
এেত তাঁেদর কউই কখেনাই অপরেক ফর,  িফ  ক অথবা অবাধ তা ইত ািদ পােপর দােষ দাষী সাব  
কেরন িন। আর আিম ইহা  কের বেলিছ য,  সলেফ সােলহীনগণ এবং ইমামগণ এে ে  যা কেরেছন তা 
হেলা তাকফীেরর উি সমহূেক সাধারণ/সবজনীন িহেসেব িতি ত করা,  যমন:  ‘ য কউই অমকু আর তমুক 

বেল/কের,  তেব তার জ  ইহাই হেলা সত ।’ তেব যটা বাধ তামলূক তা হেলা,  সাধারণ/সবজনীন িবষয় এবং 
যােক িনিদ  কের কান িকছরু উপর িভি  কের নামকরণ করা হয়,  তােদর মােঝ পাথক  করা। আর ইসলােমর 
বড় িবষয়সমেূহর মােঝ ইহাই হেলা থম িবষয় যার ব াপাের উ ােতর মােঝ িভ মত হেয়েছ। আর িবষয়িট হেলা 
(আ াহর শাি র) মিক। 

কারণ িন য়ই কারআেন আ াহর (শাি  স িকত) মিকসমহূর কিৃতর প হেলা সাধারণ/সবজনীন। যমন 
আ াহর উি ,  

ىظلما اليتام أموال يأكلون الذين إن  

‘যারা অ ায়ভােব ইয়াতীমেদর ধন- স ি  াস কের, . . . ’ (২৫) 

আর একইভােব রেয়েছ য,  ‘ য কউ তমকু কাজ কের,  তেব স হেলা অমকু...।’ আর িন য়ই ইহার পই 

হেলা সাধারণ/সবজনীন,  আর সলেফ সােলহীনগণ এ প সাধারণ/সবজনীন উি র ব বহার কেরেছন,  ‘ য 

কউ অমুক কথা বেল,  তেব স হেলা অমকু...।’ এভােব এ প উি  সই াসি ক ব ি িবেশষেক তার কথা বা 
আমেলর জ  তােক িবচার ও শাি র মিকর ভেয় ভীত কের তুেল এবং তােক তাওবা ও ভাল আমেলর িদেক 
ধািবত কের যা পবূবতী নাহেক মেুছ দয় বা যই দায়া হনেযাগ  হয় তার িদেক উৎসািহত কের। 

আর তাকফীরিট হেলা মিকর অ ভু ,  তরাং সিত ই যিদ কউ এ প কান ( ফর) উি  কের থােক যার 
ফেল রাসলূ ( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  যা বেলেছন তা অ ীকার করা হয়,  িক  য ব ি  উি িট 
কেরেছ স তখন মসুলমান অব ায় থেক থােক অথবা স অেনক দূরবতী কান ম ভূিমেত িছল বা এরকম িকছু 
হেয় থােক,  তেব স যা অ ীকার কেরেছ তার জ  তার ফর করা হয়িন,  যত ণ পয  না তার উপর ত 
( মাণ) িতি ত হেয় যায়। আর যিদ সই ব ি  তার ব াপাের দিললসমহূ না েন থােক,  অথবা এমন হয় য 
স েনেছ িক  তার দৃি েত স েলা তার উপর িতি ত হয় িন,  অথবা স স েলার থেক িফের যায়,  আর 
স এভােব সসকল দিললসমেূহর ব াখ া অ সাের তার উপর যা বাধ তামলূক তা থেক দূের সের যায়,  এভােব 
স যিদ নাহগার হেয় থােক,  তেব আিম এই ব াপাের সই হাদীসিট বেলিছ যা ইিট সহী   হাদীেসর ে  

রেয়েছ,  যখােন এক ব ি  বেলেছ,  

                                                             
( ২৫)সূরা   আন িনসা, আয়াত:  ১০ 
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‘যখন আিম মৃতু বরণ করেবা,  তখন আমােক তামরা পুিড়েয় ফেলা,  এরপের আমােক চূণিবচূণ কের ঁড়ায় 

পিরণত কের ফেলা,  এরপের সই ভ - ঁড়ােক সমুে  ছুেড় ফেল িদেয়া। কারণ যিদ আ াহর মতা থােক 
তেব িতিন আমােক এমন এক শাি র ারা শাি  িদেবন য প শাি  মানবজািতর কাউেক পূেব কখেনা দয়া 
হয়িন।’ 

ফেল মা েষরা সই ব ি র কথা সাের স পই করেলা,  পের আ াহ তােক বলেলন,  ‘তুিম িক কারেণ এমন 

করেল?’ স বলেলা,  ‘আপনার ভেয়!’ ফেল িতিন (আ াহ) তােক মা কের িদেলন। আর এই লাকিট আ াহর 
(পনু ান করার) মতার ব াপাের এবং িনেজর ভ - ড়ঁা অব া থেক আবার িফের আসার ব াপাের সে হ 
পাষণ কেরিছল। ইহা খবুই িবেরাধী একটা িচ া,  লাকিটর দৃঢ় িব াস িছল য,  স (মতৃ অব া থেক) 

কখেনাই িফের আসেব না,  আর মসুলমানেদর ঐকমত  অ সাের ইহা হেলা ফর। 

িক  লাকিট িছল জােহল (চরম অ ) এবং স তা জানেতা না। আর লাকিট িছল ঈমানদার,  স আ াহর 
শাি েক ভয় করিছল। ফেল িতিন (আ াহ) তােক ( লাকিটেক) এ কারেণ মা কের িদেয়িছেলন। আর এই 
ব াখ ািট এেসেছ সসকল ব ি েদর থেক যারা ইজিতহাদ কেরন এবং যারা রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম) ক অ সরণ করেত চান। তরাং এই উদাহরণ থেক দখা যায় য,  মাশীলতাই অিধক াধা  
পায়।”(২৬) 

ইমাম ইবেন তাইিময়ার (রািহমা াহ) অ া  আরও উি সমহূ থেকও আমরা দখেত পাই য,  তাকফীর 
করার িতব কতাসমেূহর কথা িবেবচনা না কেরই একজন ব ি েক তাকফীর করার উে ে  তাঁর (রািহমা াহ) 
উি সমেূহর অপব বহার করা হেয়েছ। তাকফীর করার িতব কতাসমহূ হলঃ 

ক. তাওয়ীল (ভুল ব াখ া) 

খ. জু  ল (চরম অ তা) 

আর ইমাম ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) সহ আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর সকেলই এই ’িট িতব কতা 

যাচাই কের িনেতন। িক  এখন যােদর ব াপাের কথা বলা হে  তারা এই ’িট িতব কতার ব াপাের িবেবচনা 
না কেরই তােদর িনছক সে েহর উপের িভি  কের তাকফীর কের বেস। আর তাকফীরী মানিসকতার মা েষরা 
য সকল ভয়াবহ ব ািধর অিধকারী তার মােঝ ইহাই সবচাইেত ভয়াবহ। 

আর ঃখজনকভােব এই তাকফীরী মতবাদেক সমথন করার জ  উপের উি িখত ইমামসহ আরও অেনক মহান 
ইমােমর নােমর উে খ করা হয়। িক  এ েলা অপবােদরই প। এই সে  আেরকজন ইমাম হেলন শাইখ 
মহুা াদ ইবেন আ লু ওয়া  হাব (রািহমা াহ),  যার নাম খােরজী ও তাকফীরী মানিসকতার মা ষেদর ারা 
এ েপ উ ািরত হয় যন িতিন তােদরই শাইখ। িক  আসেল িবষয়টা য িঠক তার িবপরীত,  তা িকছু েণর 
মােঝই  হেয় উঠেব। 

শাইখ উল- ইসলাম মহুা াদ ইবেন ‘আ লু ওয়া  হাব (রািহমা াহ) তাকফীেরর ে  অ তা ও অ া  
িবষেয়র ে  বেলেছন,  

                                                             
( ২৬)মাজমু‘ আল ফাতাওয়া, ভিলউম:  ০৩, পৃ া:  ২১৯- ২৩১ 
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“আর আমার শ রা আমার স েক বেলেছ য,  আিম সে হ ও অ ায  অিভেযােগর উপের িভি  কের মা ষেক 
কােফর বেল ঘাষণা দই অথবা আিম সই ব ি েকও কােফর বেল ঘাষণা দই য ব ি  তার িব ে  িতি ত 
দিললসমূহ স েক অ । ইহা একটা িবশাল িমথ া কথা যা মা ষেক আ াহ ও তাঁর রাসেূলর (সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম) ীন থেক দূের সিরেয় রাখার জ  ব বহার করা হে ।”(২৭) 

এভােব শাইখ উল ইসলাম মহুা াদ ইবেন আ লু ওয়া  হােবর (রািহমা াহ) এই ফেতায়া থেক আমরা জানেত 
পাির য,  একজন উপযু  মসুলমান হবার জ  আপনার কাউেক কােফর বেল ডাকার েয়াজন নই। এই ইমাম 
তাঁর সমেয় য সকল মা ষ কবর ােন গমন করেতা তােদর েত কেকই কােফর বেল ঘাষণা দন িন,  কারণ 
িতিন জানেতন য তােদর মােঝ এমন মা ষও আেছ যারা একটা তাওয়ীল (ব াখ া) ারা এই কােজ পিরচািলত 
হে ,  আর এভােব তারা তাকফীর থেক অব াহিত া  হেয়িছল। 

একজন ‘ভােলা মসুলমান’ হবার জ  তাকফীর করার িবষয়টা ইসলােমর মৗিলক িবষয়ািদর অ ভু  নয়। নবী 
(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) যখন সাধারণ মসুলমানেদর সােথ কথা বেলেছন তখন িতিন (সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম) তােদরেক এ প বেলন িন য,  আ াহর ায়পরায়ণ বা া হবার জ  তােদরেক 
তাকফীর করেত হেব। এর একিট উদাহরণ হেলা িনে া  হাদীসিটঃ 

. قالهلعليغيرهن؟قالالإالأنتتطوع. هعليفياليومواليلة؟قالخمسصلواتٰهعليهوسلممافرضالّلٰأناألعرابيلماسأاللنبيصالالّل

.فقاألقلحالرجإلنصدق. الأزيدعليهنوالأنقصمنهن! فقاالألعرابيوالذيبعثبالحق  

“ম ভূিমর এক আরব এেস নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক িজে স করেলন,  ‘আ াহ আমার জ  

রােত ও িদেন িক িক িবষয় বাধ তামলূক/ফরজ কেরেছন?’ িতিন (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বলেলন,  

‘পাঁচ ওয়া  নামাজ।’ িতিন (আরব লাকিট) বলেলন,  ‘এ েলার পের আর কান িকছ ু িক আেছ?’ িতিন 

বলেলন,  ‘না,  এরপের ধ ুআেছ সসকল িবষয় যা তুিম ায় কেরা।’ আরব ব ি িট এরপের বলেলন,  

‘ সই স ার কসম িযিন আপনােক সত  সহকাের পািঠেয়েছন! আিম স েলার (পাঁচ ওয়া  নামাজ) মােঝ বিৃ ও 

ঘটােবা না,  স েলার (পাঁচ ওয়া  নামাজ) থেক কান িকছ ু াসও করেবা না।’ িতিন (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বলেলন,  ‘এই ব ি িট সফল হেব যিদ স তার কথার ব াপাের সত বাদী হেয় থােক।’”(২৮) 

হাদীেসর কান অংেশই রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) সাধারণ মসুলমােনর জ  তাকফীর করােক 
বাধ তামলূক আমল িহেসেব উে খ কেরন িন। আরব ব ইনিট িছেলন একজন সাধারণ মসুলমান িযিন ীেনর 
সবচাইেত পণূ বাধ তামলূক আমলসমেূহর ব াপাের জানেত এেসিছেলন। আর তােক সই উ রই দয়া 
হেয়িছল যা একজন সাধারণ মসুলমান িহেসেব তার জানা েয়াজন। 

একজন মসুলমানেক য একজন ভােলা মসুলমান হবার জ  তাকফীর করার েয়াজন নই এই পেয় টিটেক 
আরও জারদার করার জ  আ াহর উি ও উে খ করিছ,  

الوثقى بالعروة استمسك فقد هٰبالّل ويؤمن يْكفربالطاغوت ومن  

                                                             
( ২৭)মাজমু‘আমু‘আ াফাত, পৃ াঃ৫৮ 
( ২৮)ইমাম আল বখুারী তার সহীহ ে  বেলেছন, আর রেয়েছ আল মুগিন, ভিলউম:  ০১- এ, সহীহ িহেসেব ণীভু  
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“অতএব য ব ি  তা েতর উপর অিব াস কের এবং আ াহর িত িব াস াপন কের,  তেব স দৃঢ়তর 

র ুেক আঁকেড় ধরেলা...”(২৯) 

আমােদর আরবী আয়াতিটেত ল  করা উিচত য, ) ”َوَمْنيَّْكُفْرِبالطَّاُغْوِت“  য ব ি  তা েতর উপর অিব াস কের) 

বলা হেয়েছ, ) ”َوَمْنيَُّكفِّْرِبالطَّاُغْوِت“  য ব ি  তা তেক কােফর বেল সে াধন কের) বলা হয় িন। 

এর থেক  বঝুা যাে  য,  আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা সাধারণ মসুলমানেদরেক তা েতর উপের 
তাকফীর করেত আেদশ দন িন। আ াহ আমােদরেক আেদশ কেরেছন যন আমরা তা তেক অিব াস কির এবং 
এর আ গত  না কির। আমরা যিদ তা েতর অ সরণ কির তেব আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা আমােদরেক 
িজে স করেবন য,  আমরা কন তা তেক অিব াস কিরিন। িক  আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা একথা 
িজে স করেবন না য,  ‘তিুম কন তা তেক কােফর বেল সে াধন কেরািন? তিুম কন তা েতর উপের 

তাকফীর কেরািন?! ’ 

এরকম ম কারআেনর কান আয়ােতই পাওয়া যায়না। আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা সাধারণ 
মসুলমানেদরেক কখেনাই কাউেক তাকফীর আল ময়ুাইিয়ন বা তাকফীর আল ইজিতহাদ করার আেদশ কেরন িন। 
এর কারণ হেলা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলা িবচার িদবেস আপনােক একথা িজে স করেবন না য আপিন 
তােক কন কােফর বেল সে াধন কেরন িন। িক  আ াহ আপনােক িজে স করেবন (যিদ আপিন কান ব ি েক 
আপনার সে েহর িভি েত কােফর বেল সে াধন কের থােকন) য আপিন সই ব ি েক কন কােফর বেল 
সে াধন কেরিছেলন? 

তাকফীেরর িবষয়িটেত এই ধরেনর বণতা দখা যায় যখন তাকফীর করার উপযু  প িত স েক ানহীন 
ব ি গণ তাকফীর করেত অ সর হয়,  অথচ এই িবষয়িট ধুমা  উপযু  ই  ম/ ােনর অিধকারী আেলমেদরই 
করেত হয়। তাই আেলাচনা আরও অ সর করার পেূব িকছু পণূ িবষয় আেছ য েলা পির ারভােব তুেল 
ধরা জ ির। আমরা আমােদর ভাই ও বানেদর সামেন স সকল উপযু  প িতসমহূ তুেল ধরেবা য প িতসমহূ 
ই  ম/ ােনর অিধকারী মা েষরা তাকফীর িবষয়িটর ে  অবল ন কেরন। 

 

=====***===== 

  

                                                             
( ২৯)সূরা   আল বাকারাহ: আয়াত:  ২৫৬ 
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তাকফীর িবষয়িটর ে  উপযু  প িত 
 

ক. কান ব ি িবেশেষর ে  ফর সাব  করা বা তার উপের ফেরর অিভেযাগ তুেল তার উপর তাকফীর 
করার সােথ ীেনর মৗিলক িবষয়ািদর কান স ক নই। 

এভােব এই নীিত অ সাের,  যখন ই  েমর অিধকারী ইজন ব ি  কান ব ি িবেশেষর ফেরর ব াপাের 
িভ মত পাষণ কেরন,  তখন এর ফলাফল প তােদর থেক কান একজন অপরজেনর িব ে  ফেরর 
অিভেযাগ তুেল তার উপর তাকফীর করেবন না,  অথবা এেক অপেরর উপর তাকফীর করেবন না। এর কারণ 
হেলা তাকফীর আল ময়ুাইিয়ন বা তাকফীর আল ইজিতহাদ ইজেনর কােরাই ীেনর কান মৗিলক িবষেয়র সােথ 
জিড়ত নয়। 

শাইখ উল- ইসলাম ইমাম ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) আমােদরেক একিট র উদাহরণ িদেয়েছন যখন 
িতিন এই মিটর কথা বেলেছন,  

“আর সলেফ সােলহীনগণ এসকল িবষেয় অেনক সমেয়ই এেক অপেরর থেক িভ মত পাষণ কেরেছন,  িক  
এেত তােদর কউই কখেনাই অপরেক ফর,  িফ  ক অথবা অবাধ তা ইত ািদ পােপর দােষ দাষী সাব  
কেরন িন।”(৩০) 

খ. মসুলমানেদর মােঝ বসবাসকারী একজন ঈমানদার ব ি েক ভুল েম কােফর িহেসেব িনধারন করার চাইেত 
মসুলমানেদর মােঝ বসবাসকারী একজন মনুািফকেক ভুল েম কােফর না বেল ছেড় দয়াই অিধকতর িনরাপদ। 

আর এই কারেণই যখন নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) মসুলমানেদর মােঝ বসবাসকারী িকছ ু
মনুািফেকর ব াপাের জানেতন,  তখন িতিন তােদরেক তােদর ীেদরেক তালাক দয়ার িনেদশ দন িন,  বা 
তােদর স দ থেক পথৃক হবার ব াপােরও িনেদশ দন িন। এই মিট সংর েণর জ ই িতিন এমনিট 
কেরিছেলন। 

আর যিদ কান সংশেয়র উপি িত থেক থােক,  তেব সে ে  তাকফীর করার িদেক অ সর হওয়ার চাইেত 
সটা ছেড় দয়াই অিধকতর য়। কারণ যিদ তাকফীরকারী ব ি িট সিঠক হেয় থােক তেব স আিখরােত 

পরু তৃ হেব,  িক  যিদ তাকফীরকারী ব ি িট ভুল হেয় থােক তাহেল তা স একজন মসুলমানেকই কােফর 
বেল িনধারন করেলা,  আর এর জ  স আিখরােত তার আমেলর উপযু  শাি  পেত পাের,  অথবা ফেরর 
য অিভেযাগ স তুেলিছল তা তার িদেকই িফের আসেত পাের,  আর পরবতীেত স িনেজই কােফর িহেসেব 

িবচারকতৃ হেত পাের,  িঠক যমনিট নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন,  

“যখনই কান ব ি  তার ভাইেক বেল,  ‘ হ কােফর’,  তেব তােদর য কান একজনই তা (একটা কােফর) 

হেব।”(৩১) 

 

                                                             
( ৩০)মাজমু‘ আল ফাতাওয়া, ভিলউমঃ০৩, পৃ াঃ২১৯- ২৩১ 
( ৩১)ইমাম আ  মদ, আল বাযযার, আত্ - তাবারািন, আল বাইহাি - এর ারা সং হকতৃ এবং মাজমা’উ  - যাওয়া’ইদ এবং মসুনাদ আব ু আওয়ানা   
(রািহমা মু াহ) এর ারা উে খকতৃ। 



 

40 
 

তাকফীর- এর ব াপাের 

কােফর সিনক অথবা বতমান মসুলমান দেশর সনাবািহনী থেক সাহায  নয়ার ে  
ম 

যিদ কান ফােসক মসুলমান ভাড়ােট কােফর সিনকেদরেক ব বহার কের তাহেল িক হেব? তার মেত 
(ইংল াে ডর শাইখ ফয়সাল িযিন তাকফীেরর ে  িকছটুা বাড়াবিড় কেরেছন) তােদর েত ক ব ি  
কােফর হেব। িক  ইহা আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর িচ াধারা নয়। 

ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) এর মেত ‘ কউ যিদ িনয়িমত কােফর সিনকেদর সাহায  নয়,  তেব সটা 
িবপদজনক।’ কখেনা কখেনা মা ষ ইহােক ব াখ া িহেসেব নয়। একারেণ কউ যিদ ৯০% সময় 
কােফরেদর সাহায  নয়,  আমরা তােদরেক কােফর বলেত পাির না। তাই তােদরেক কােফর বলা হয় 
না। তারা এই কথােক এভােব ব াখ া কের। 

অ  এক বণনায় আেছ,  ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) বেলেছন ‘কােফরেদরেক ব বহার করা জােয়জ। 
যিদ ফােসকরা বায়াত ভংগ কের,  িবে ােহর জ  কােফরেদর সাহায  নয়,  তেব ইহা হারাম (িতিন 

ফর বেলনিন)। সত প ীগণ এবং আেলমরা এই ধরেনর কাজ কখেনা মেন িনেবন না।’( ৩২) 

 

তাওয়ীল ও জু ল এবং এ েলা তাকফীেরর ে  িতব ক হওয়ার কারণ 

অিডও রকেডর িবিভ  অংেশ উি িখত ভাই (শাইখ ফয়সাল) তাকফীেরর িতব কতা থেক তাওয়ীেলর 
িবষয়িট বার বার উেপ া কেরেছন। এই ব া বার বার ইহা ত াখ ান কেরেছন য,  য তাকফীর কের অথবা 
য িনিদ  কান ফরী নাহ কের তােদর জ  কান অজহুাত নই। িক  এই আকীদা ভুল এবং এেকবােরই 

িভি হীন। বরং আমরা ইসলােমর মহান ইমামেদর থেক এখােন িকছ ু উদাহরণ এেন দখােবা য,  আসেলই 
তাওয়ীল তাকফীেরর ে  একিট িতব কতা এবং আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর িনকট এর ে র 
কারেণ ইহা সবসময়ই পিরিচত িছল।   

ইবেন দামাহ আল মাকিদসী (রািহমা াহ) বেলন,  “ য েলা হারাম হওয়ার ব াপাের ইজমাহ আেছ এবং 
য েলা মসুলমানেদর মােঝ হারাম িহেসেব পিরিচত ( কারআন ও ােতর পির ার দিলেলর কারেণ)  
যমন – শকূেরর মাংস খাওয়া,  ব িভচার করা এবং একই ধরেনর মতিবেরাধহীন িবষয়সমহূ,  

( সই িলর কানিটেক যিদ কান ব ি  হালাল মেন কের) তাহেল স কােফর হেয় যােব। যমন আমরা ঐ 
ব ি র ে  বেলিছ য নামাজ ত াগ কের। এবং যিদ স তাওয়ীল ছাড়াই শরীয়ত যােদরেক র া করেছ 
তােদরেক হত া কের এবং তােদর স দ িছিনেয় নয়ােক হালাল মেন কের তাহেল বশীর ভাগ 
আেলমই এেদর ে  কােফর হওয়ার ফােতায়া জাির কেরনিন। যিদও তারা মসুলমান হত া করেছ এবং 
তােদর ধনস দ লুট করেছ এই মেন কের য এসব কাজ তােদরেক আ াহর িনকটবতী করেব। 

এবং একইভােব,  এই আেদশও জাির করা হয়িন য ইবেন মালজাম একজন কােফর িছেলন,  যিদও স তার 
সমেয়র সবেচেয় সরা ব ি েক [ ইমাম আলী ( রািদয়া া  আন )]  হত া কেরিছল,  যিদও স আ াহর 
নকট  লােভর চ া কের যাি ল,  এবং ( তােদরেকও কােফর বলা হয়িন)  যারা (খােরজীরা) তার 
শংসা করিছল এবং এই আমেল শরীক হবার কামনা করিছল। কারণ যখন তাওয়ীেলর কারেণ েত ক 

হারামেক হালাল বানােনা হয় -  ইহাই হে  িনয়ম।  

                                                             
( ৩২)আল মগুনী,  ২১০পৃ া 
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ইহা বিণত হেয়েছ য,  একজন সাহাবী [ দামাহ ইবেন মাজুন ( রািদয়া া  আন )]  মদেক হালাল মেন কের 
মদ খেয়িছেলন,  পের উমর ( রািদয়া া  আন ) তার উপর হদ জাির কেরন তােক কােফর সাব  না কেরই। 
এিদেক আবু জা াল ইবেন হাইল,  িযিন শােম একদল মসুলমােনর মােঝ মদ পান কেরন,  এখােনও 
তারা এেক হালাল মেন কেরিছেলন  -  তারা এই আয়াতেক দিলল িহসােব উপ াপন কেরিছেলন: ‘মিুমন 
এবং যারা সৎ কাজ কের তারা যা ই া আহার ক ক না কন তােদর জ  এর মেধ  কান িত 
বা নাহ নই।’  (সরূা   আল মািয়দাহ,  আয়াত:  ৯৩) 

এই লাক েলােক কােফর বলা হয় িন। তারা যখন জানেত পারেলন য ইহা হারাম িছল, তখন তারা তাওবা 
কেরন এবং তােদর উপর হদ কােয়ম করা হয়। তাই সবাইেক এই প িতেত িবচার করা উিচত,  অথাৎ 
তাওয়ীেলর কারেণ হারামেক হালাল গণ  করেল কােফর বলা হেব না। একইভােব েত ক অ  ব ি ,  যার 
কােছ এই ধরেনর িবষয় অজানা,  তােক সতক করা এবং তার সংশয় িনমলূ করার আগ পয  তােক কােফর 
ঘাষনা করা উিচত নয়। তেব তােক সংেশাধনমলূক দিলল দান ও সে হ িনরশেনর পেরও যিদ স ভুলটা 
মাগত কেরই যেত থােক,  তখন তােক কােফর ঘাষণা দয়া যেত পাের িক  তার আেগ নয়।”(৩৩), ( ৩৪) 

আসেল,  মসুলমানেদর র  হালাল কের তােদর হত া করা এবং তােদর স দ কেড় নয়ার চেয় বড় ফর 
আর িকইবা হেত পাের? এবং খােরজীরা তাই কেরিছল,  তারপরও বশীর ভাগ ফকীহগণ তােদরেক সবসময় 
ইসলােমর বাইের কােফর িহেসেব গণ  কেরনিন। এর বদেল তারা মতামত িদেয়িছেলন য খােরজীেদরেক 
খােরজী িবেবচনা কেরই লড়াই করা হেব।   

আর উপের উি িখত ইবেন দামাহ (রািহমা াহ) এর ব েবর সই মা ষেদর িবষয়টা সবারই জানা,  আর তা 
হেলা এই য তারা মদেক হালাল কের িনেয়িছেলন। তােদর িনেজেদর অব ােনর পে  এমনিক তােদর দিললও 
িছল। তাই উমর ( রািদয়া া  আন ) তােদরেক কােফর িহসােব গণ  কেরনিন। তােদরেক িজে স করা হেয়িছল 
তারা কন এমন কেরিছেলন,  পের তােদর সামেন ত িত া করা হয় য আল কারআন ও ােতর 
িভি েত তারা ভুল করিছল। আসেল,  উমর ( রািদয়া া  আন ) তােদরেক বেলিছেলন,  “ তামরা ব াখ া 

করেত িগেয় ভুল কেরেছা। কতৃপে  তামরা যিদ সিত ই আ াহেক ভয় কের থাকেত (যা তােদর দয়া সরূা   
মােয়দার ৯৩ আয়ােত বলা হেয়িছল),  তাহেল তামরা মদ থেক দূের থাকেত।” 

অতঃপর তারা দিলল বঝুেত পােরন। এমন নয় য,  তােদরেক দিলল িদেয়ই উমর ( রািদয়া া  আন ) 
তাকফীর কের ফেলন। না,  তারা দিলল বেুঝিছেলন যন তােদর মেন কান সংশয় না থােক।  

পের তারা এর িবচার মেন নন,  তােদর উপর মদ খাওয়ার জ  হদ কােয়ম করা হয়। এই কারেণই 
ইমামরা বেলন য,  অব ই তােদর থেক সংশয় দূর করেত হেব,  য কান একজন এেস বলেলই হেব না য,  
আিম তার থেক সংশয় িনরসন কেরিছ। কােরা কােছ ব াখ া ছাড়াই একটা িবষয় পির ার মেন হেত পাের, িক  
যােক ব াখ া দয়া হে  তার কােছ তা পির ার,  সে াষজনক এবং াসংিগক নাও হেত পাের,  যা হয়েতা 
তার কােছ িকছ ুসংবাদ বা মতামেতর িবষয় ছাড়া িকছইু নয়। এেদর িবচার ফায়সালা এবং এই প িত অবল ন 
                                                             
( ৩৩)আল মগুনী,  ১০/৭০৯৮ 
( ৩৪)এসব লাকেদর কােছ শরীয়েতর এর ম বঝুােনার দািয়  পালন করেবন সমােজর হণেযাগ  একিট প ােনল – যারা আেলম িকংবা ইমাম িহেসেব 
িব  ও সমােজ হণেযাগ । ইহা এসব লাকেদর কােছ ছেড় িদেত হেব কারণ তােদর তাকফীর িবষয়ক এবং গভীর ইসলািমক ান আেছ যন তারা 
একিট বধ িস াে  অথবা রােয় উপনীত হেত পােরন। একজন সাধারণ ব ি  ধ ুঅ েক উপেদশ িদেত পাের। যমন  - তােদর বলা য যিদ তারা এই 
িনিদ  কাজ করেতই থােক তাহেল তা ফেরর িদেক িনেয় যােব,  িক  এর বশী মােটও নয়, যেহত ু তােদর ইহা করার ব াপাের এবং 
যথাযথভােব িবষয়িট তদে র কান এখিতয়ার দয়া হয় িন। যমন আমরা এই উদাহরেণ দখলাম য,  মদেক হালাল মেন করার িবষয়িটেক কতৃ  ও 

ােনর ে  যথাযথ স ব উপেরর ের (খিলফা) নয়া হেয়েছ এবং তােদরেক সাধারণ কান ব ি  কতকৃ কােফর বলা হয় িন। 
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কের তােদর িব ে  যথাযথ ব ব া হেণর দািয়  কতৃপে র হােত , যমন:  আিমর,  কাজী অথবা 
আেলমবৃ  বা এই রকম কােরা কােছ। 

শাইখ উল ইসলাম ইবেন তাইিময়া ( রািহমা াহ)  বেলেছন য,  “সাহাবারা ইমাম আলী ইবেন আব ুতািলব 

( রািদয়া া  আন )   এর মতামতেক হণ কেরন যটােত িতিন এই পরামশ িদেয়িছেলন য,  যিদ তারা কাজিট 
(মদ খাওয়া) হারাম এবং নােহর বেল মেন নয় তেব তােদরেক ব াঘাত করা উিচত হেব িক  যিদ তারা 

মাগত এেক হালাল িহেসেব ধের নয় তেব তােদর সােথ যু  করা হেব।” 

শাইখ উল ইসলাম ইবেন তাইিময়া ( রািহমা াহ)  তাকফীর সং া  িবষেয় এবং িনিদ ভােব তাওয়ীেলর 
ে  আমােদরেক এই বেল উপেদশ িদেয়েছন,  

আর একইভােব রেয়েছ য,  ‘ য কউ তমকু কাজ কের,  তেব স হেলা অমকু...।’ আর িন য়ই ইহার পই 

হেলা সাধারণ/সবজনীন,  আর সলেফ সােলহীনগণ এ প সাধারণ/সবজনীন উি র ব বহার কেরেছন,  ‘ য 

কউ অমুক কথা বেল,  তেব স হেলা অমকু...।’ এভােব এ প উি  সই াসি ক ব ি িবেশষেক তার কথা বা 
আমেলর জ  তােক িবচার ও শাি র মিকর ভেয় ভীত কের তুেল এবং তােক তাওবা ও ভাল আমেলর িদেক 
ধািবত কের যা পবূবতী নাহেক মেুছ দয় বা যই দায়া হনেযাগ  হয় তার িদেক উৎসািহত কের। 

আর তাকফীরিট হেলা মিকর অ ভু ,  তরাং সিত ই যিদ কউ এ প কান ( ফর) উি  কের থােক যার 
ফেল রাসলূ ( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  যা বেলেছন তা অ ীকার করা হয়,  িক  য ব ি  উি িট 
কেরেছ স তখন অমসুলমান অব ায় থেক থােক অথবা স অেনক দূরবতী কান ম ভূিমেত িছল বা এরকম িকছ ু
হেয় থােক,  তেব স যা অ ীকার কেরেছ তার জ  তার ফর করা হয়িন,  যত ণ পয  না তার উপর ত 
( মাণ) িতি ত হেয় যায়। আর যিদ সই ব ি  তার ব াপাের দিললসমহূ না েন থােক,  অথবা এমন হয় য 
স েনেছ িক  তার দৃি েত স েলা তার উপর িতি ত হয় িন,  অথবা স স েলার থেক িফের যায়,  আর 
স এভােব সসকল দিললসমেূহর ব াখ া অ সাের তার উপর যা বাধ তামলূক তা থেক দূের সের যায়,  এভােব 
স যিদ নাহগার হেয় থােক,  তেব আিম এই ব াপাের সই হাদীসিট বেলিছ যা ইিট সহী   হাদীেসর ে  

রেয়েছ,  যখােন এক ব ি  বেলেছ,  

‘যখন আিম মৃতু বরণ করেবা,  তখন আমােক তামরা পুিড়েয় ফেলা,  এরপের আমােক চূণিবচূণ কের ঁড়ায় 

পিরণত কের ফেলা,  এরপের সই ভ - ঁড়ােক সমুে  ছুেড় ফেল িদেয়া। কারণ যিদ আ াহর মতা থােক 
তেব িতিন আমােক এমন এক শাি র ারা শাি  িদেবন য প শাি  মানবজািতর কাউেক পূেব কখেনা দয়া 
হয়িন।’ 

ফেল মা েষরা সই ব ি র কথা সাের স পই করেলা,  পের আ াহ তােক বলেলন,  ‘তুিম িক কারেণ এমন 

করেল?’ স বলেলা,  ‘আপনার ভেয়!’ ফেল িতিন (আ াহ) তােক মা কের িদেলন। আর এই লাকিট আ াহর 
(পনু ান করার) মতার ব াপাের এবং িনেজর ভ - ড়ঁা অব া থেক আবার িফের আসার ব াপাের সে হ 
পাষণ কেরিছল। ইহা খবুই িবেরাধী একটা িচ া,  লাকিটর দৃঢ় িব াস িছল য,  স (মতৃ অব া থেক) 

কখেনাই িফের আসেব না,  আর মসুলমানেদর ঐকমত  অ সাের ইহা হেলা ফর। 

িক  লাকিট িছল জােহল (চরম অ ) এবং স তা জানেতা না। আর লাকিট িছল ঈমানদার,  স আ াহর 
শাি েক ভয় করিছল। ফেল িতিন (আ াহ) তােক ( লাকিটেক) এ কারেণ মা কের িদেয়িছেলন। আর এই 
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ব াখ ািট এেসেছ সসকল ব ি েদর থেক যারা ইজিতহাদ কেরন এবং যারা রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম) ক অ সরণ করেত চান। তরাং এই উদাহরণ থেক দখা যায় য,  মাশীলতাই অিধক াধা  
পায়।”(৩৫) 

আ াহ কতৃক পনু ান এবং আ াহর মতৃেক জীিবত করেত পারার মতােক অ ীকার করা িক ফর নয়? 
ইমাম ইবেন তাইিময়া ( রািহমা াহ)  এর মেত উ  হাদীেসর লাকিট তাই কেরিছল। তাহেল ঐ ব ি র 
অব া কমন হেব যােক একটা দিলল দয়া হেয়েছ এবং এরপর স তা পিরত াগ কের? স িক সবেচেয় বড় 
কােফর নয়? আমরা যিদ এে ে  ভাই ফয়সােলর মানহােজর অ সারী হই তাহেল এই রকমই মেন হেত পাের, 
িক  আহেল া  র কােছ ব াপারটা এরকম নয়। কারণ ইমাম ইবেন তাইিময়া ( রািহমা াহ)  বেলেছন,  “আর 

যিদ সই ব ি  তার ব াপাের দিললসমহূ না েন থােক,  অথবা এমন হয় য স েনেছ িক  তার 
দৃি েত স েলা তার উপর িতি ত হয় িন,  অথবা স স েলার থেক িফের যায়,  আর স 
এভােব সসকল দিললসমেূহর ব াখ া অ সাের তার উপর যা বাধ তামলূক তা থেক দূের সের 
যায়, …।” 

তরাং,  য ব ি  তাওয়ীল করেছ তার কােছ য দিললই আপিন উপ াপন কেরন না কন,  তা তার 
কােছ চড়ূা  মেন নাও হেত পাের। ইবেন তাইিময়া ( রািহমা াহ)  বেলন িন য,  আপনার দৃি েত 
স েলা তার উপর িতি ত হেত হেব,  বরং, িতিন বেলেছন য, তার দৃি েত স েলা তার উপর 
িতি ত হেত হেব। তােকই এই দিলল েলা অব ই বঝুেত হেব এবং এরপের এ েলার উপর আমল করেত 

হেব। তরাং একজন ব ি র কােছ িকছ ু আয়ােতর উপ াপেনর ফেল ইহা জ ির না য,  স সােথ সােথ 
এ েলার উপর আমল করা  করেব অথবা, স সই অ যায়ী আমল করা  না করেল তার উপের ফেরর 
লেবল লাগােনা বাধ তামলূক নয়;  কারণ হেত পাের তার বুঝেত পারার অ মতা অথবা তার তাওয়ীল তােক 
সসকল দিলেলর উপর আমল করেত অপারগ করেছ। 

 

এখােন ইমাম ইবেন তাইিময়া ( রািহমা াহ)  আমােদরেক আরও িকছু িচ ার খারাক যাগাে ন,  

“তাকফীর করেত গেল সিঠক এবং যথাযথ কমপ িতিট হেলা, হক িত ার উে  িনেয় মহুা াদ ( সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম) এর উ ােতর মধ  থেক য ব ি ই ইজিতহাদ ( কান িনিদ  িবষেয় আ াহ তাআলা 
তাঁর আয়াতসমেূহর ারা যা বঝুােত চেয়েছন এবং সই অ সাের য ধরেনর আমেলর স াদনা িতিন আমােদর 
থেক চেয়েছন, তা িতি ত করার জ  কােরা সবা ক েচ ােক ইজিতহাদ বেল)  কের, তাহেল স ভুল 

কের বসেলও সে ে  স কােফর হেব না। বরং তার ভুলেক মা করা হেব। তেব কােরা কােছ যিদ রাসলূ 
( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর িত ওহী হওয়া য কান িবষয় পির ার েপ পৗঁছােনার পরও স তার 
িবেরাধীতা করেত থােক এবং মিুমনেদর রা া বাদ িদেয় অ  কান পথ ধের, তাহেল স কােফর হেয় যােব। 

আর য ব ি ই িনেজর নফেসর অ সারী হয় এবং এর ফেল সেত র অ স ান করেত িগেয় ব থ হয় এবং ইলম 
ছাড়া কথাবাতা বেল, তাহেল স একজন অবাধ  ও নাহগার ব ি , এবং স ফােসকও হেত পাের। আবার 
তার ভাল আমলও থাকেত পাের যা তার খারাপ আমল েলার চাইেত ওজেন অিধক হেত পাের। 

                                                             
( ৩৫) মাজমু‘ আল ফাতাওয়া, ভিলউম:  ০৩, পৃ া:  ২১৯- ২৩১ 
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তরাং, তাকফীর মা েষর পিরি িতেভেদ িবিভ  হেত পাের। েত ক িব া  ব ি ই ( হাক স বদাতী,  
অ  অথবা পথ ) তার কতৃ কেমর ারা কােফর হেয় যায় না।(৩৬) 

ইমাম ইবেন তাইিময়া ( রািহমা াহ)  তাওয়ীল এবং তাকফীর সং া  িবষেয় এই কথা বেল শষ 
কেরন,  

“ কতৃপে , রাসলূ ( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) যা িকছ ু িনেয় এেসেছন তা থেক আমরা 
অত াব কীয়ভােব জািন য,  িতিন তাঁর উ ােতর জ  মতৃেক ডাকা হালাল কেরনিন, হাক স নবী,  বজুগু 
ব ি  অথবা অ  য কউ। আর না িতিন এেদর কাছ থেক বা এেদর ছাড়া অ  (আ াহ ব তীত) কােরা কাছ 
থেক সাহায  চাওয়ার পে  কান কথা বা িববিৃত রেখ িগেয়েছন। 

আর না িতিন এেদর কােছ বা এেদর ছাড়া অ  (আ াহ ব তীত) কােরা কােছ আ য় াথনা করার পে  কান 
কথা বা িববিৃত রেখ িগেয়েছন, িঠক যমন িতিন তাঁর উ ােতর জ  মতৃেক অথবা মতৃ ছাড়া অ  (আ াহ 
ব তীত) িকছেুক অথবা এই ধরেনর কান িকছেুক সজদা করা হালাল কেরনিন। বরং আমরা জািন য, িতিন 
( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এই সকল িবষয়ই িনিষ  কেরেছন এবং ঐ সকল িবষয়ও িনিষ  কেরেছন 
য েলা িশরেকর অ ভু  যা আ াহ তাআলা এবং তাঁর রাসলূ ( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) হারাম 

কেরেছন। 

িক  জু ল (অ তা) থাকার কারেণ এবং পরবতী জে র বশীর ভাগ লােকর কােছ ওহীর ােনর কমিত 
থাকার কারেণ এসব িবষেয় তােদরেক তাকফীর করা স ব হে  না যত ণ না তােদর কােছ তা পির ার কের 
তুেল ধরা যাে  যা িনেয় রাসলূ ( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আগমন কেরিছেলন এবং ঐসব িবষয় যা 
তাকফীরেক িতহত করেছ।”( ৩৭) 

শাইখ উল ইসলাম মহুা াদ ইবেন আ লু ওয়াহহাব ( রািহমা াহ)  তার সমেয়র কবর পজূারীেদর িনেয় 
একই সম ায় পেড়িছেলন। তাঁর স ান ও অ সারীেদর থেক এই কথা তাঁর ব াপাের বলা হেয় থােক, 

“ইিতমেধ  িতিন উ ােতর উলামাগেণর সােথ আেলাচনা কের এবং তাঁেদর স িত েম অ তার অজহুাত িত া 
কেরন এবং ইহােক ভােব তুেল ধেরন। আর ত এর ( মাণ) িত া এবং তা পির ার ও  হওয়া 
ব তীত িতিন কাউেক তাকফীর কেরনিন। এমনিক য সকল অ  লােকরা তােদর অ তার কারেণ কবেরর পজূা 
কের তােদরেক িতিন তাকফীর করা হেত িবরত থেকেছন যখন ঐ লাকেদরেক বঝুােনা ( তারা য কাজিট 
করেছ তা হারাম)  তাঁর জ  সহজ হয় িন।”( ৩৮) 

যারা ইহা পড়েছন আমরা ঐসব মসুলমানেদর িজে স করেত চাই য,  কবের যাওয়া এবং সজদা করা,  অথবা 
কান মা েষর িদেক  করার চাইেত কা  ফর আর িক হেত পাের? আর মেৃতর কােছ সাহায  

চাওয়া,  তােদর কােছ আ য় চাওয়া,  তােদরেক ডাকার মাধ েম িনয়ায় উপকতৃ হবার আশা করা, 
অথবা মি েরর মত তােদর কবের েবেশর জ  অথ নয়া,  এ েলার চেয় পির ার ফর আর কী 
হেত পাের? 

                                                             
( ৩৬)মাজম ুআল ফাতাওয়া ১২/১৮০ 
( ৩৭)আর -রাদআলাল বরা পৃ.৩৭৬ 

( ৩৮)িমসবাহ উয -যু ামিফর -রাদ পৃ৩২৪ -৩২৫ 
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িক  আমরা এখােন আহেল াহ ওয়াল জামাহ থেক যা িশখলাম তাহেলা,  কান কান সময় িকছ ু মা ষ 
যখন এধরেনর কাজ কের তখন অ তা এবং তাওয়ীেলর িতব কতা থাকার কারেণ তােদরেক ছাড় দয়া 
হয়। বহানা াহ!  ইমাম ইবেন তাইিময়া ( রািহমা াহ)  একসময় এমনিক ইহাও বেলন য,  এই 
লাক েলােক তাকফীর করা “স ব হে  না”!  কন? তা িছল অ তা এবং তাওয়ীেলর িতব কতার 

কারেণ,  যা আমরা এত ণ আহেল াহর উভয় ইমাম থেক আেলাচনা কেরিছ। 

ইিতহােস এরকম অেনকবারই দখা গেছ যখন কউ পির ার ফর বেলেছ বা কেরেছ তবওু আেলমরা তােদর 
ইখলােসর িদেক নজর দয়ার ফেল ছাড় দন। যার একিট পির ার উদাহরণ হেলা,  আল হা াজ ইবেন 
ইউ েফর কািহনী। স তার সময়কার একজন আেলম িছল এবং ইসলামী আধ াি ক আে ালেনর অ গামী ব ি  
িছল। স িকছ ুআেলেমর কাছ থেক এমন সব িশ া িনি ল যা িছল বশ িব াি কর। যেহতু তােক এ েলা 
িশখােনা হি ল, আর িকছ ুআেলেমর মেত স িছল একজন উ াদ,  এক পযােয় স জনস েুখ এই দািব কের 
য,  “আনাল হক! ” [ আিম চড়ূা  সত  ( মােন আ াহ) ] । তােক একারেণ িবচােরর স খুীন হেত হয় এবং 

পের তার ঐ িববিৃতর জ  তােক শেূল িব  করা হয়। তেব তার মতুৃ র ব াপাের উলামােদর মেধ  মতিবেরাধ 
আেছ। 

এর একিট উদাহরণ িছেলন ইমাম ইবেন তাইিময়া ( রািহমা াহ)  এবং িতিন তার ব াপাের বেলন,  

“এবং ইিতমেধ ই িকছ ু বদাতী এবং পথ  মা েষর দল পাওয়া যাি ল যারা তােদর ( তাসাউফ চচাকারী ফী 

মা ষজন)  িত বায়ােতর দািব করিছল,  িক  যারা তাসাউফ চচাকারী লাকেদর মনেযাগ সহকাের 
পযেব ণ কেরেছন তারা দেখেছন য এরা ( আহলুল বদাত, অথাৎ, বদাতী ও পথ  মা েষর দল)  
উনােদর ( ফীেদর)  অ ভু  নয়,  যমন আল হা াজ। 

তাই কতৃপে  এই পেথর ( তাসাউেফর)  বশীর ভাগ শাইখ তােক ( আল হা াজেক) পিরত াগ ও বজন 
কেরেছন। যমন আল জুনােয়দ, িযিন এই পেথর ( তাসাওউেফর)  একজন িশ ক এবং অ া রা -  যা 
শাইখ আব ু আ রু রাহমান আস সালামী তার তাবাকাত আস িফয় াহ এবং শাইখ আল হািফজ আবু 
বকর আল খিতব তার তািরখলু বাগদাদ িকতােব বণনা কেরেছন।”( ৩৯) 

িক  ইমাম মওুয়া  ফাক উদ ীন ইমাম ইব ল জাওযী,  ইমাম আল হারাবী এবং ইমাম ইবেন আিকল 
( রািহমা মু াহ)  তােক ( আল হা াজেক)  তার আংিশক অ কতৃ তা ও তাওয়ীল এর জ  ছাড় দন, 
কননা তারা তােক এভােব দেখন য,  িতিন একজন একিন  ইমাম িছেলন িযিন পরবতীেত িব া  হেয়েছন। 

আর এই ভােব িকছ ুিকছ ু ে  তাকফীেরর ব াপার আমােদর সামেন আসেত পাের যখন কান ব ি িবেশষ য 
সকল ে  ফর কেরেছ তার িবষয় েলা অ ধাবন করা কিঠন হেয় দাঁড়ায় এবং িকছু িকছু সমেয় অ তা ও 
তাওয়ীেলর অজহুাত দান কান কান আেলেমর কােছ সিঠক মেন হয় আবার কান কান আেলেমর কােছ তা 
মেন হয় না।  

একই িবষয় ইমাম আিল ইবেন সাইন ইবেন িসনা,  ইমাম ইবেন শদ,  ইমাম আয যামাখশারী,  ইমাম 
আয জারখাশী এবং আরও অ া েদর ে ও েযাজ । ওনারা এবং এমন আরও অেনেকই আেছন যােদর 

                                                             
( ৩৯)মাজমু ‘আল ফাতওয়া,  িকতাবতু তাসাওউফ,  ভ. ১১ 
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জীবেনর কান কান িববিৃত এবং কাযকলােপর কারেণ তােদরেক কােফর নীেত রাখা হেব িক না – এ িনেয় 
অেনক ধরেনর কথা আেছ। 

িক  তােদর ব াপাের সবাই ( আহেল াহ)  একিট সাধারণ মত পাষণ কেরন,  আর তা হেলা -  তারা য 
ভুল েলা কেরিছেলন তা িতহত করা এবং তারা য ভাল কাজ েলা কেরিছেলন তার শংসা করা। 

তরাং, তাকফীর আল মুয়াইিয়েনর ে  মতপাথক  থাকেত পাের যা আমরা ইিতপেূব আেগর অধ ায় েলােত 
এবং আমােদর বই “খাওয়ািরজ এবং িজহাদ” এ বণনা কেরিছ,  কারণ এে ে  িবষয়িটর পিরসমাি  বা 
উপসংহাের পৗঁছােনা হয় ইজিতহােদর মাধ েম। 

মেন হয় অেনেকই ইমাম সালাহ উদ ীন আইয়ু বীর িকছ ুিবষেয় জােনন না,  িযিন মসুলমানেদর কােছ একজন 
বীর যা া িহসােব িবখ াত,  িক  উনার ব াপােরও িকছ ুিবষয় আেছ যা মা ষ জােন না। এর মেধ র একিট হল, 
িতিন ফােতমী িখলাফেতর সবায় িনেয়ািজত িছেলন যখন তারা িমশের মতাসীন িছল। যারা ফােতমীেদর িবষেয় 
জােনন না তােদর াতােথ বলা যায়,  এরা িছল ১২ ইমােম িব াসী িশয়ােদর একিট চরমপ ী অংশ। তারা 
এেতা উ ট িছল য তারা আলী ( রািদয়া া  আন ) এর িত মা ািতির  স ান এবং তােদর অ া  
ইমামেদর পজূা করেত িগেয় তােদর সব মসিজেদর িকবলা ম া থেক িফিরেয় ইরােকর কারবালার িদেক কের 
ফেল।  

আজও যিদ কউ উ র আি কা এবং িসিরয়ার িকছ ুঅংেশ যায় তেব সখােন তােদর মসিজদ েলা দখেত পােব। 
যিদও সালাহ উদ ীন আইয়ু বী ( রািহমা াহ)  তােদর একটা অংেশর হেয় কাজ করিছেলন িক  িতিন তােদর 
সবাইেক কােফর বেলনিন। এবং সবেচেয় পণূ িবষয় হেলা এ কারেণ কউ তােক কােফর বেলিন। ইহা এই 
কারণ হল,  িতিন ব াখ া করিছেলন য িতিন শাসেনর মেধ  ঢেুক সখান থেক এেক পিরবতেনর চ া 
চালােবন। ইহা উনার তাওয়ীল িছল যা অেনক আেলম কতৃক আেলািচত হয় িক  এজ  তােক কােফর ঘাষনা 
দয়া হয়িন।  

কতৃপে  মরে া,  আলেজিরয়া এবং উ র আি কার অ া  অংেশ িকছু আেলম িছেলন যারা 
ফােতমীেদর সমথক হওয়ার ভান করেতন যােত তারা উ  ব ব ার িভতের ঢেুক যেত পােরন,  ফােতমীেদর 
কটা  করেত পােরন এবং জনগণেক সেচতন কের এেদর মাধ েম তােদরেক সিরেয় িদেত পােরন। িক  কউই 
এসব আেলমেদর কােফর বেলনিন,  তােদরেক িব াসঘাতকও বলা হয় না। কারণ তােদর তাওয়ীল িছল 
এমন এক ব াপার যা সবার কােছ জানা িছল িক  হণীয় িছল না। 

ইমাম আল আইয়ু বীর ( রািহমা াহ)  আকীদা সং া  িবষেয় িকছ ু ভুল াি  িছল িক  শাইখ উল 
ইসলাম মওুয়া  ফাক উদ ীন, শাইখ আব ু উমর এবং শাইখ আব ু মহুা াদ ( রািহমা মু াহ)  তাঁর সােথ 
পিব ভূিমেক ি ানেদর থেক মু  করার জ  এক সােথ লড়াই কেরন। িক  এই যু েলার মােঝই 
আলাদাভােব তাঁেক সংেশাধেনর জ  উপেদশ দান জাির িছল। একই ব াপার িছল িলিবয়ার শাইখ উমর মুখতার 
( রািহমা াহ) ,  আলেজিরয়ার শাইখ আ লু কািদর আস ফী ( রািহমা াহ)  এবং মরে ােত িরিফয় াহ 
আে ালেনর শাইখ আ লু কিরম ( রািহমা াহ)  মখু ব ি েদর। 

এই লাকেদর আকীদােত এমন িকছ ুিবষয় িছল যার কারেণ আহেল াহ তােদরেক সাবধান কেরিছেলন, িক  
তােদরেক তাওয়ীেলর কারেণ ব াপকভােব ছাড় দয়া হয়। একই ঘটনা ইমাম আন নববী ( রািহমা াহ) ,  
ইমাম ইবেন হাজার ( রািহমা াহ) ,  ইমাম ইবেন দািকক আল ঈদ ( রািহমা াহ)  সহ অ া েদর ে ও 

েযাজ । 
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িক  আমরা যিদ ভাই ফয়সােলর পরামশ হন কের সবাইেক ‘ মিশনগান তাকফীর’ কির তেব এই উ ােতর খুব 
কম মসুলমান বা উলামাগণ তাকফীর থেক রহাই পােবন। আর ধ ুবাকী থাকেবন সা ািহক ছিুটেত একি ত 
হওয়া ‘পূব ল ডেনর ডেভনা ট স টার’ এর আহেল াহ ওয়াল জামাহ। 

পিরেশেষ ইহা বলাই যেথ  য, তাকফীেরর জ  অ তা এবং তাওয়ীল হে  িতব কতা যা উপেরর 
িববিৃত েলা এবং ঐিতহািসক িবষয়াবলীর ি েত মািণত এমন এক ব াপার যা সহেজ যিু র ারা বাঝােনা 
যায় এবং সংি তার জ  আমরা আমােদর ব ব  এবং উদাহরণ পশ করা শষ করিছ। 

 

=====***===== 
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তাকফীর এর ে  আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর নীিত 
 

ইদািনং দখা যায় িবিভ  িবতক- বাহােস এক প  অপর পে র য কান মতপাথেক র কারেণ তাকফীর কের 
বেস। তাই যখনই তাকফীর িবষেয় কান আেলাচনা িকংবা িবতক হেয়েছ,  তখন হয় অপর পে র তাকফীর 
করার মাধ েম অথবা বড় কান িফত্ নার মাধ েম তা শষ হেয়েছ। এই একই রােগ জজিরত িছল খােরজীরা। য 
কান মলূনীিত িনেয় কােরা সােথ মতপাথক  হেলই তারা তােক কােফর ঘাষণা িদেতা। আমরা আহেল াহ 

ওয়াল জামাহ এর নীিতর আেলােক য কান িবতক- বাহােসর ু প আেলাচনা করেত চাই। এজ  আমরা য 
িবতকিট বেছ িনেয়িছ তা িফকেহর ই ইমাম মুহা দ িবন ইি স আশ শােফঈ (রািহমা াহ) ও ইমাম আহমদ 
ইবেন হা ল (রািহমা াহ) এর মােঝ সংগিঠত হয়।  

িবতকিট িছল ঐ ব ি র ব াপাের েমর ে  য নামাজ ছেড় িদেয়িছল, আর আদায় কেরিন। ইহা ইিতহােসর 
অ তম একটা িবতক িছল। এে ে  ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) তার মসুনােদ সংকিলত রাসলূ (সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম) এর ঐ হাদীস িনেয়েছন যখােন বলা হেয়েছ:  “ য ব ি  নামাজ ছেড় িদেয়েছ,  স 

কােফর।” এছাড়াও ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) আরও একিট হাদীস উে খ কেরেছন যখােন রাসলূ (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন:  “ য ব ি  নামাজ ছেড় দয়,  স মশুিরক।” এ কারেণ ইমাম আহমদ 
(রািহমা াহ) এই উপসংহাের পৗঁছান য,  য ব ি  নামাজ পুেরাপিুর ছেড় দয়,  স কােফর।  

ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) এর ব েব র উ ের ইমাম শােফঈ (রািহমা াহ) বেলন য,  স যিদ কােফর হেয় 
থােক,  স িকভােব আবার ইসলােম আসেব? ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) উ র দন য,  স আবার কােলমা 
শাহাদাত পাঠ করেব। ইমাম শােফঈ (রািহমা াহ) উ র দন য,  স তা ইিতমেধ  শাহাদাহ পাঠ কেরেছ এবং 
কখেনা ইহােক অ ীকার কেরিন। তার মােন ইহা মািণত হয় য,  স এখেনা মসুলমান। উ  িবতেকর পরও 
ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) ও ইমাম শােফঈ (রািহমা াহ) জেনই িনজ িনজ মতামত ও িস াে  অটল 
থােকন।  

(উে খ :  এে ে  ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) সিঠক মেতর উপর িছেলন কারণ িতিন  দিলল উে খ 
কেরেছন। িক  যখন তােক িজে স করা হয় িকভােব ঐ ব ি  পুনরায় ইসলােম আসেব,  তখন িতিন উ রটা 
সিঠকভােব িদেত পােরন িন। এর সিঠক উপায় হেলা:  ইসলােম পনুরায় েবশ করার জ  তােক তাওবা করেত 
হেব এবং নামাজ পড়া  করেত হেব। ইহা সাধারণভােব আেলমরা জােনন য,  কউ য সব কারেণ মতুাদ হেয় 
ইসলাম থেক বর হেয় যায়,  তােক আবার ইসলােম আসেত হেল,  ঐসব কারণ সংেশাধন কের আসেত হেব। 
যমন শরীয়ত িবেরাধী আইেন িবচার- ফায়সালা করা িকংবা আইন- ণয়ন করা িশরক ও ফর। কউ যিদ ইহা 

কের তেব স কােফর ও মশুিরক হেয় যায়। এখন তােক আবার ইসলােম েবশ করেত হেল তােক হ  িকংবা 
উমরায় যেত হেব না বরং তােক এই িশরক ও ফর পিরত াগ করেত হেব। িক  ইদািনং শাসকেদর ে  দখা 
যায় তারা অেনক িশরক- ফের িল । িক  সাধারণ মসুলমানেদরেক ধাঁকা দয়ার জ  বছর- বছর তারা হ -
উমরাহ কের আেস। িক  এসব হ - উমরাহ তােদর এসব ফরী দূর করেব না, বরং তােদরেক ঐ িশরক- ফর 
পিরত াগ করেত হেব যা মাগত কের যাওয়া ও অব াহত রাখার মাধ েম তারা ইসলাম থেক বিহ তৃ হেয়েছ।) 

এই িবতক থেক আমরা িন িলিখত িবষয় িশখেত পািরঃ 

ক) য কান বাহাস িকংবা িবতেক সত  যাচাই করার ে  সবেচেয় পণূ দিললটাই াধা  পায়। িবতেক 
উপি ত ব ি র মযাদার িদেক মনেযাগ না িদেয় বরং সবার উিচত সবেচেয় শি শালী দিলেলর িদেক মনেযাগ 
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দয়া। এ ব াপাের ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) এর দিলল সবেচেয় শি শালী িছল,  তাই তার মতটাই সেত র 
অিধক িনকটবতী িছল। 

খ) যিদও তাঁেদর মেধ  মতপাথক  হেয়েছ এবং িবতেকর পরও যার যার মেত অটল থেকেছন, িক  ইমাম 
আহমদ (রািহমা াহ) কখেনা ইহা বেলন িন য,  যেহতু ইমাম শােফঈ (রািহমা াহ) তার দয়া দিলল 
মােননিন তাই িতিন কােফর। অথবা ইমাম শােফঈ (রািহমা াহ) ইহা বেলন িন য,  যেহতু ইমাম আহমদ 
(রািহমা াহ) তার  দয়া দিলেলর সােথ একমত হনিন,  তাই িতিন কােফর। যিদও তােদর িবতক এই রকম 
একটা পণূ ব াপাের িছল।  

বতমােন ইহাই সম া। যখিন একপে র দয়া আম (Gener al ) কান আয়াতেক অপরপ  ঐ িবেশষ 
পিরি িতেত েযাজ  মেন করেছ না িকংবা কান আয়ােতর ভুল েয়ােগর কারেণ ঐ পিরি িতর জ  ঐ 
আয়াতেক েযাজ  মেন করেছ না,  তখনই অপর প  আল কারআন না মানার অজহুাত দিখেয় তাকফীর 
করেছ।  

গ) ইমাম শােফঈ (রািহমা াহ),  ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) ক তাকফীর করেত চাওয়ার কারেণ খােরজী 
বেল আখ ািয়ত কেরনিন।  একইভােব তাকফীর করেত চান িন বেল ইমাম শােফঈ (রািহমা াহ) ক ইমাম 
আহমদ (রািহমা াহ) মুিজয়া বেল আখ ািয়ত কেরন িন।  

(মিুজয়া হে  ঐসকল লাক যারা আমলেক ঈমােনর অংশ মেন কের না। বরং তারা ধ ু ‘তাসদীক’ বা অ ের 

িব াস করােক ঈমান মেন কের। আর তারা আল কারআেনর িকছ ু আয়াতেক স ণূ অথহীন কের দয় 
য েলােত যারা আ াহ বহানা  ওয়া তাআলার আইন পিরবতন কের তারা কােফর বেল উে খ আেছ। আর 
কান কান সময় কােজর ে  ফরও মা ষেক ইসলাম থেক বর কের দয়।) 

অথবা ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) ইহাও বেলনিন য,  যেহতু ইমাম শােফঈ কােফরেক কােফর বেলনিন,  
তাই িতিন িনেজই কােফর। এই িবতক থেক আমরা একটা অত  পণূ িবষয় িশখেত পাির,  তা হেলা:  এই 
িবতেক য তাকফীর িনেয় আেলাচনা হি েলা সটা িছল একজন আিলেমর ইজিতহােদর উপর িভি  কের 
তাকফীর। এে ে  আম (সাধারণ) ন   থেক য উপসংহার বা ম বর করা হেয়েছ িকংবা য ইজিতহাদ করা 
হেয়েছ,  তা পিরি িত এবং উপি ত দিলেলর কারেণ এক আেলম থেক অ  আেলেমর ে  িভ  হেত পাের।  

ঘ) তারা জেন তাকফীর আল ইজিতহাদ িনেয় কথা বলিছেলন। ইমাম শােফঈ (রািহমা াহ) আল কারআেনর 
আয়াতসমেূহর উপর িভি  কের ইহা মেন কেরনিন য নামাজ পিরত াগকারীেক তাকফীর করা যায়। অ িদেক 
ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) সটা সিঠক মেন কেরেছন।  

এখান থেক ইহা বঝুা যায় য,  তাকফীর আল ইজিতহােদর ে  ই ব ি র মতপাথক  হেত পাের। তার 
মােন এই নয় য, তােদর মেধ  একজন খােরজী আর অপরজন মিুজয়া অথবা িব া  অথবা কােফর।  ইহা ধ ু
এতটু ই মাণ কের য,  ই জন িবিভ  দিলেলর উপর িভি  কের একই িস াে  উপনীত হেত পােরনিন। 
অথবা ইহা হেত পাের য,  একিট িনিদ  িবষেয় একজন ব ি  অ জন থেক বশী ান রােখন তাই িতিন 
একটা মেক সিঠক মেন কেরন। যমন ঘেটিছল ইমাম শােফঈ (রািহমা াহ) ও ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) 
এর ে । ইমাম শােফঈ (রািহমা াহ) ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) এর িশ ক হওয়া সে ও নামাজ 
পিরত াগকারীর ব াপাের ইমাম আহমদ (রািহমা াহ) সেত র অিধক িনকটবতী িছেলন।  
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ঙ) যিদ দিলল যাচাই- বাছাই এর ে  আহেল াহ ওয়াল জামাহ এর নীিত অ সরণ কেরন তখন িবতেকর 
কারেণ এেক অ েক মিুজয়া- খােরজী িকংবা কােফর আখ া দয়া সিঠক নয়। তাই কউ যিদ কান আম আয়াত 
ব বহার কের তাকফীর করেত চায় আর অ  কউ যিদ তার সােথ এই ব াপাের মতপাথক  কের য এখােন ফর 
নই,  তেব তােক তাকফীর করা যােব না, যিদও থম ব ি  মেন কের য এই আয়াত থেক এই পিরি িতেত 
ফর মািণত হয়। বরং ইহা (তাকফীর আল ইজিতহােদ িভ মতাবল ীেকও তাকফীর কের ফলা) খােরজীেদর 

প িত। তাকফীর উল মুয়াইিয়ন ও তাকফীর উল ইজিতহােদর ে  সকল দিলল যাচাই- বাছাই করেত হয়,  
আর যিদ এ ব াপাের কান মতপাথক  থােক তেব পরী া- নীির া কের সিঠক মতটাই হণ করেত হয়। িক  
তাকফীর উন নেস আহেল াহ ওয়াল জামাহ কান মতপাথক  কেরন না। যমন:  কারআেনর আয়াত িকংবা 
হাদীেস  উে খ আেছ য,  ই দী- ী ান িকংবা আব ুলাহাব হে  কােফর।  

তাকফীেরর সবেচেয় বড় বাধা হে  ভুল ব াখ া (তাওয়ীল)। তাই কােরা কান ভুল ব াখ া থাকেল তােক তাকফীর 
করার আেগ েযাগ দয়া হয়। এর মােন এই নয় য, ফেরর িব ে  যু  হেব না িকংবা ফেরর িবেরাধীতা করা 
হেব না। বরং, এর অথ হে  যারাই আমােদর সােথ মতপাথক  করেব তােদর সবাইেক আমরা তাকফীর কির না।  

 

=====***===== 
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এই ধারণা করা য -  বতমােন বশীরভাগ মুসলমানই কােফর:  অ  িকছু 
মুসলমান আমলকারী আর ৯৫ %মুসলমানই কােফর  !!!  

 

ভাই ফয়সাল তার “মিুজয়ােদর শয়তািনপণূ তারণা” ক ােসেটর খ িবভাগ এ বেলন: 

“...একজন মা েষর জ  ীেনর িভতের েবশ করার চাইেত ীেনর িভতর থেক বিরেয় যাওয়াই সহজ। কারণ 
যখন আপিন ীেনর মেধ  েবশ কেরন তখন আপিন িবিভ  িপছটুােনর ারা দা ল মান হেয় পেড়ন,  যমন:  
‘হায়! আমােক আজ জিনফােরর মায়া ত াগ করেত হেব’,  ‘হায়! আমােক আজ হইিনেকেনর মায়া ছাড়েত 

হেব’,  ‘হায়! আজ আমার জাতীয় লটারীর লাভ থেক মু  হেত হেব’ ইত ািদ। এভােব আপিন ীেনর ভতর 
স নূ েপ েবশ করেত িগেয় িহমিশম খান। অপরিদেক,  ীন ইসলামেক িক  মু েতর মােঝই ত াগ করা 
স ব,  কারণ আপিন আপনার আকা া,  আপনার শয়তািনপণূ আসি র লােভ ীন ত াগ কেরন! তাই 
আপনার জ  ীন ইসলােমর িভতের েবশ করার চাইেত ীন ইসলাম থেক বিরেয় যাওয়াই বশী সহজ। আর 
িঠক এই কারেণই আপিন ীন ইসলােমর িভতের অব ানকারী মসুলমানেদর চাইেত ীন ইসলােমর বািহেরই 
বশীরভাগ মসুলমানেদরেক দখেত পােবন। বশীরভাগ মসুলমানই আমল করা ছেড় িদেয়েছন। অ  সংখ ক 

মসুলমান আজ আমল করেছ। খবুই অ  সংখ ক মসুলমান আজ আমল করেছ।” 

মিুজয়ােদর শয়তািনপণূ তারণা:  ক িবভাগ। 

“আমােক আ মািনক ই বছর পেূব এই সে  িলখেত বলা হেয়িছল,  য সে  আমরা এখন আেলাচনা 
করেবা। আর য কারেণ ভাইেয়রা ও বােনরা এই িবষেয় আমােক িলখেত অ েরাধ কেরেছন,  তা হেলা একিট 
ভয়াবহ ব ািধর প কাশ কের দয়া,  যা সিত ই খবুই িবপ নক একিট ব ািধ। এই ব ািধিট ক া ার িকংবা 
এইডস- এর চাইেতও মারা ক ব ািধ,  আপনার জীবেন দখা য কান ম  ব ািধর চাইেত ইহা অেনক বশী 
িনকৃ  একিট ব ািধ। আর অিত ঃখজনকভােব উ ােতর ৯৫% মসুলমানই এই ভয়ংকর ব ািধর ারা আ া । 
ভেব দেখেছন িক? উ ােতর ৯৫% মসুলমান! আি কা,  এিশয়া,  উ র আেমিরকা,  দি ণ আেমিরকা 

ইত ািদ যখােনই যান না কন,  মসুলমান বসিতপণূ য কান ােনর ৯৫% মসুলমানই এই কিঠন ব ািধর ারা 
তী ভােব আ া  হেয় আেছ। আর এই ব ািধিটর নাম হেলা ইরজা,  যার মােন হেলা উদারনীিত (ইংেরজীেত 
িলেবরািলজম)। তাই আজেকর টিপেকর নাম হলঃ মিুজয়ােদর (উদারপ ীেদর) শয়তািনপণূ তারণা।” 

আমরা িক কের এই ধরেনর মা ষেদর কথােক ে র সােথ িবেবচনা করেত পাির যখন তারা চুর িমথ া কথা 
বেল এবং সই সােথ উ ােতর িত তী  ঘৃণা কাশ কের? আজেক তােদর মেনর আকা া মটােত তাকফীেরর 

ায় তর িবষয়েক ব বহার করা হয়,  আর তােদর এ প কােজর ফলাফেলর ধকল সইেত হয় সম  
উ ােতর,  ( তােদর কথার ভাব নেল মেন হেব) যন সম  উ াতই বঈমান হেয় পেড়েছ। িক  য উ ােতর 
উপের আ াহর র  মত আেছ সই উ ােতর ব াপাের আমরা িকভােব এ প কথা বলেত পাির! 

য উ াত সবার শেষ এই পিৃথবীেত এেসেছ িক  পুন ােনর িদেন সবার চাইেত বশী াধা  পােব সই 
উ ােতর ব াপাের আমরা িকভােব এই ধরেনর িনিবকার িনল  ম ব  কির? হয়েতা রাসলূ (সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম) এর য উি িট আমরা ভুেল বেসিছ সটা আবার মেন করেত হেব,  যখন রসলুূ া   (সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম) ঘাষণা িদেয়িছেলন,  
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ضاللة على تجمع أن أجازأمتي قد تعلى اهللا إن  

আনাস ইবেন মািলক থেক বিণত আেছ য,  নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন, “িন য়ই আ াহ 

তাআলা আমার উ াতেক পথ তার উপর সমেবত হওয়া থেক িবরত রেখেছন।”( ৪০) 

الجماعة على اهللا ويد ضاللة على أمتي اليجمع تعلى اهللا إن  

ইবেন উমর থেক বিণত আেছ য,  নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন, “িন য়ই আ াহ আমার 

উ াতেক পথ তার উপের সমেবত করেবন না। আর আ াহর হাত রেয়েছ জামােতর উপর।”( ৪১) 

صفا ثمانون منها األمة هذه صف ئةوما عشرون الجنة اهل أن  

ইমাম নববী (রািহমা াহ) তার সহীহ মসুিলেমর শরেহ ব াখ া কেরেছন য,  নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম) বেলেছন য,  “িতিন দেখেছন য,  জা ােত মা ষেদর ১২০িট সাির রেয়েছ এবং এর মােঝ ৮০িট 

সািরই িছল এই উ ােতর থেক।”( ৪২) 

 أن اترضون أم قال ثم فكبرنا قال الجنة أهل اربع تكونو أن اترضون أم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لنا قال قال اهللا عبد عن
الجنة شطرأهل تكونوا ألرجوأن إني قال ثم فكبرنا قال الجنة أهل ثلث تكونوا  

আ ু া   ইবেন মাসঊদ বণনা কেরেছন য,  নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন,  “ তামরা 

জা ােতর এক- চতুথাংশ মা ষ হেয় থাকেল এেত িক তামরা খুশী  হেব?” িতিন (ইবেন মাসঊদ) বলেলন,  

“আমরা বললাম,  আ া  আকবার!” িতিন (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বলেলন,  “ তামরা জা ােতর 

এক- ততৃীয়াংশ মা ষ হেয় থাকেল এেত িক তামরা খুশী  হেব?” িতিন (ইবেন মাসঊদ) বলেলন,  “আমরা 

বললাম,  আ া  আকবার!” িতিন (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বলেলন,  “িন য়ই আিম আশা কির য,  

তামরা জা ােতর মা ষেদর অধাংশ হেব।”( ৪৩) 

জা ােতর মা ষেদর মােঝ এই উ াতেকই সবচাইেত বশী বানােনার মাধ েম আ াহ আমােদর উপর কত বড় 
অ হই না কেরেছন! অথচ এরপেরও িকছু মা ষ এই অ হেক ংেসর চ ায় িল  এবং তারা সাধারণ 
মসুলমানেদরেক তাকফীরসহ এমনসব িবষেয়র দািয়ে  নওয়ার জ  পীড়াপীিড় করেছ যসব িবষেয়র দািয়  
কবলমা  ই  ম এর অিধকারী উলামা ও মসুলমানেদর মােঝ ভার া গেণর উপেরই । 

আ াহ তাআলা মহুা াদ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর উ াতেক য আন পণূ ওয়াদা কেরেছন সই 
আন  যারা ংস করেত চায়,  তারা ায়ই এই হাদীসিট বণনা কের,  

আবু রাইরা   (রািদয়া া  আন ) বণনা কেরেছন য,  রসলুূ া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  বেলেছন,  
“এই ীন ৭৩িট দেল িবভ  হেব,  যার মােঝ ৭২িট জাহা ােম যােব এবং একিট জা ােত যােব,  আর সিট 

হেলা জামাহ।”( ৪৪) 

                                                             
( ৪০)ইমাম ইবেন আবী আসীেমর ারা সংগৃহীত 
( ৪১)ইমাম আত ্- িতরিমিযর ারা সংগৃহীত 
( ৪২)শরেহ সহীহ মসুিলম, ভিলউমঃ ০৪, হাদীসিট সহীহ িহেসেব ণীভু  
( ৪৩)ইমাম মসুিলম ারা সংগৃহীত এবং তার সহীহ- এর অ ভু  
( ৪৪)ইমাম িতরিমিযর ারা সংগৃহীত এবং ণীভু  
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ই  মিবহীন তাকফীরপ ী মা েষরা এই হাদীসিট ব বহার কের বুঝােত চান য,  উ ােতর বশীরভাগই জাহা ােম 
যােব,  আর খুবই অ  িকছু সংখ ক মা ষ জা ােত পৗছােত পারেব। আর সাধারণত এই ধরেনর মা েষরা এই 
হাদীেস উে খকতৃ জা ােতর মা ষ িহেসেব িনেজেদরেকই বঝুােত চান। 

এর চড়ূা  ফলাফল হেলা,  অ  িকছ ু সংখ ক মা ষ আ  ল ােত পিরণত হন এবং িবশাল সংখ ক মা ষ 
তােদর দৃি েত মরুতাদ ( ীন- ইসলাম ত াগকারী) বা স ূন কােফর িহেসেব গণ  হন। ইহা ধু অিব া ই নয়,  
বরং সই সােথ ইহার ব াখ ার কান িভি ও নই। 

যারা এই হাদীসিটর কতৃ ব াখ া জানেত চান,  তােদর উিচত এই হাদীস স েক ইমাম আবু ইসহাক আ  -
শািতিব (রািহমা াহ) এর ব েব র িদেক মনেযাগ দয়া,  “ইহা (হাদীসিটেত উে খকতৃ জামাতিট) হেলা 
ইসলােমর অ ভু  মা ষেদর থেক আ   সাওয়াদ উল আযাম (সংখ ািধক  ও িবপলু পিরমাণ মসুলমান)। আর 
এই কথািটর মাণ িমেল আব ু গািলেবর ব ব  থেক,  যখন িতিন বেলিছেলন,  ‘িন য়ই সংখ ািধক িবিশ  
িবপলু পিরমাণ মসুলমানরাই হেলা তারা যারা িবভাজন থেক িবরত থােক,  তারা ীেনর আেদশ অ সােরই সটার 
উপর িতি ত থােক,  আর ইহাই হেলা সত ।’”( ৪৫) 

এভােব এই হাদীসিট স েক ইহাই হেলা কতৃ বঝু য,  এই হাদীেসর ারা ইহা বঝুােনা হে  না য,  উ ােতর 
বশীরভাগই সিঠক পথ থেক  হেব ও জাহা ােম যােব। এছাড়াও অপর একিট হাদীস অ সাের এই কথািট 

হা কর হেয় উেঠ। 

ইবেন আ  বাস ারা বিণত হেয়েছ য,  যখন নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক উ াকােশ তুেল নওয়া 
হেয়িছল,  তখন িতিন িবিভ  নবী ও সই নবীেদর অ সারীেদর অিত ম কের যাি েলন। এভােব িতিন একজন 
নবী ও সই নবীর জািতেক দখেলন,  এরপর একজন নবী ও তার গা ীেক দখেলন,  এরপের একজন নবীেক 
দখেলন যার কান অ সারী নই,  এভােব এক সময় িতিন মা েষর চ ড আকােরর এক িভড় (সাওয়াদ 

আিযম) দখেত পেয় িজে স করেলন,  “এরা কারা?” আর এর উ র িছল,  “এরা হেলা মূসা ও তার জািত,  

িক  আপনার মাথা উঁচু ক ন এবং উপের দখুন, ” এরপর নবীজী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বলেলন,  

“(আিম আমার মাথা উঁচু করলাম এবং দখলাম) এক চ ড আকােরর ব াপক মা েষর িভড় (সাওয়াদ আিযম) যা 

এপাশ থেক ওপাশ পয  সম  দৃ পট জুেড় ছেয় িগেয়িছল!” আর তখন বলা হেয়িছল,  “এরা হেলা আপনার 

উ াত...।”( ৪৬) 

আেরকিট হাদীেস বিণত হেয়েছ য,  “বনী ইসরাঈল ৭১িট ভােগ িবভািজত হেয়িছল,  আর এই উ াত তােদর 

চাইেত আরও একিট বশী সংখ ক ভােগ িবভািজত হেব,  আ   সাওয়াদ উল আযাম (সংখ ািধক  ও িবপুল 
পিরমাণ মুসলমান) ব তীত তারা সকেলই জাহা ােম যােব।”( ৪৭) 

শাইখ উল ইসলাম ইমাম ইবেন তাইিময়া (রািহমা াহ) ও এই িবষেয় বেলেছন,  “একিট (ভাগ) ব তীত আর 
সকেলরই জাহা ােম পিতত হওয়ার মােন এই নয় য,  উ ােতর বশীর ভাগই সিঠক পেথর উপের িতি ত 
থাকেব না। বরং,  এর মােন হেলা অেনক েলা পথ  ভােগর সিৃ  হেলও স েলা সব িমেল লাকসংখ ায় 
জা াতগামী ভাগ আ  ল া   ওয়াল জামােহর লাকসংখ ার চাইেত বশী হেত পারেব না।” 

                                                             
( ৪৫)আল ‘ইিতসাম, ভিলউমঃ ০২, বাব উ  - সাবাব ই াযী িল আিজহী 
( ৪৬)ইমাম আত্ - িতরিমিযর ারা সংগৃহীত এবং সহীহ িহেসেব ণীভু  
( ৪৭)ইবেন আবী গািলেবর ারা বিণত এবং ইমাম আল হািকম, আল খিতব আল বাগদাদী এবং আল বায়হািকর ারা সংগৃহীত 
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তরাং,  যখন আমরা িবিভ  রকডকতৃ উি  িন যা রাসলূ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)- এর িশ া দয়া 
বঝু ও ব েব র িব ে  চেল যায়,  তখন আমােদর কার কথা না উিচত? য ব ি  মহুা াদ (সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম)- এর উ ােতর িত এতই রাগাি ত য স তােদর ায় সকলেকই কােফর বেল সাব  
কেরেছ,  আমরা িক সই ব ি র কথা নেবা নািক রসলুূ া   (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর কথা 

নেবা,  িযিন সম  মানবজািতর িত িরত আ াহর রাসলূ এবং যার িত আ াহ তাঁর ওহী নািযল কেরেছন? 

=====***===== 
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উপসংহার 
 

অবেশেষ উপসংহাের িকছ ুপেয় ট আেছ যা এই বইিটর শেষ মেন রাখেত হেব:  

১। অিতরি ত ও িভি হীন (অথাৎ দিললিবহীন অথবা আ  ল াহ ওয়াল জামােতর কমপ িতর বিহভূত) 
তাকফীেরর বণতা কতৃপে  অসৎ ই া অথবা অ  মানিসকতার মা ষেদর থেকই উ তূ হয়, যারা তােদর 
চারপােশর মা েষর িত িবে াহপণূ মেনাভাব পাষণ কের। আর এই ধরেনর লােকরা তােদর সােথ কান িবষেয় 
বা কােজ িভ মত পাষণকারীেদর িত িতেশাধপরায়ণ হয়। তরাং, আমােদরেক অব ই এই ধরেনর 
মানিসকতা ও দৃি ভি র ব াপাের সবাইেক সতক করেত হেব, কারণ ইহা হেলা ীন ও ীেনর িবিভ  িনয়ম-
কানেূনর আবরেণর ারা লুিকেয় রাখা এক ভয়ংকর ব ািধ। আর িন য়ই এই কারেণ রাসলূ ( সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম)  তাকফীরী ও খােরজীেদর িব ে  অেনক কেঠার ও পির ার সব কথা বেলেছন। িতিন ( সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম)  বেলেছন, তারা ীন থেক বিড়েয় যােব। ইহাই তােদর বণনা। আর সই সােথ িতিন 
( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  বেলেছন “আিম তােদরেক সই েপ হত া করেবা য েপ হত া করা 

হেয়িছল আদ এবং সামদূেক।” এ থেক জানা যায় য, তােদরেক সবচাইেত িনকৃ  ধরেনর কােফর িহেসেব 
িবেবচনা করা হেয়েছ। এই কারেণ আেলমগণ কখেনা কখেনা খােরজীেদরেক কােফর বেল সে াধন কেরেছন, 
আবার কখেনা কখেনা রাসেূলর ( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  পির ার উি র কারেণ তােদরেক কােফর 
বেল সে াধন কেরনিন। তেব তাঁরা (আেলমগণ) সকেলই এই ব াপাের একমত য, যিদ তারা (তাকফীরী 
মা েষরা) দলব  হেয় মসুলমানেদর িতসাধন করেত উদ ত হয়, তেব তােদর িব ে  কেঠারভােব যু  করা 
উিচত। 

২। আমােদর এই িবষয়িট উপলি  করেত হেব য, িভি হীন তাকফীর হেলা এক ধরেনর িমথ া অিভেযােগর 
ায়, আিখরােত যিটর শাি  অ ায়ভােব কাউেক হত া করার শাি র সমান। এই কারেণ বখুারীর হাদীেস কােরা 

িদেক া  তাকফীেরর অিভেযাগ িনে প করােক কােরা পিব তার িব ে  ধারােলা অ  িনে প করার সােথ 
তুলনা করা হেয়েছ। যন স কান ঈমানদার ব ি েক হত াই কের ফলেলা। আর অ ায়ভােব কান 
ঈমানদারেক হত া করা হেলা সবচাইেত বড় কবীরা নাহ েলার মােঝ একিট। আর যিদ কান ব ি র িব ে  
কান া  অিভেযাগ এেন তােক এমন কান নােম সে াধন করা হয় যা তার জ  েযাজ  নয় তেব আিখরােত 

আ াহ সই সে াধনকারী ব ি েকই সই নােম ভূিষত করেবন এবং ফেরশতাগণসহ অ া  সকেলই এর সা ী 
হেয় থাকেবন, আর এই নাম বা িশেরানামিট সই সে াধনকারী ব ি র কপােল সীলেমাহর মের দওয়া হেব। 

৩। িভি হীন তাকফীেরর ারা ভয়ংকর িতর সচূনা ঘেট। যার সমাি র প আমরা আমােদর অপর গেবষণা 
“খাওয়ািরজ এবং িজহাদ” নামক বইিটেত  তুেল ধরার চ া কেরিছ। আর এর ারা যার িব ে  িমথ া ফেরর 
অিভেযাগ আনা হয়, সই ব ি র অেনক বড় িত করা হেয় থােক। উদাহরণ প, ইসলােমর দাওয়ােতর 
দা’য়ীেদর অেনকেকই তােদর স ি  থেক বি ত করা হেয়েছ িকংবা তােদর উদর িচের ফলা হেয়েছ, আর 

এভােব তার ধু বিৃ ই ঘটেত থােক। এছাড়াও অেনক দা’য়ীেদর ীেদরেক তাকফীরী মানিসকতার মা েষরা 

তােদর সােথ কান র স ক থাকার েযােগ তােদরেক ভািবত কের তােদরেক তােদর দা’য়ী ামীেদর থেক 
িবি  কের ফেলেছ। অেনক ে  এই ধরেনর তাকফীরী মানিসকতার লােকরা িনেজেদর ীেদরেক অপর 
মসুলমান দা’য়ীেদর ীেদর কােছ পািঠেয় তােদরেক ভািবত কের এবং তােদরেক তােদর ামীেদর থেক 
তালাক চেয় নওয়ার জ  ভািবত কের। 
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৪। িকছ ু তাকফীরী মা ষ সাধারণ মসুলমানেদরেক মুরতাদ শাসনব ব ার শাসকেদর র া করার া  দােষ 
দাষী সাব  কের এবং এভােব উ াতেক আরও ক  দয়। অপরিদেক িকছু মিুজয়া তােদরেক খােরজী বেল 

সে াধন কের যারা ইসলােমর শ েদর ব াপাের আ  ল াহ ওয়াল জামােতর যা করণীয় সই কাজই কের। 
আ  ল ােতর অ সারী মা ষ হেলা া অবল নকারী মা ষ, আর া এই ই চরমপ ার মাঝ বরাবর 
অব ান কের, যা হেলা:  অব া- অবেহলা এবং অিতর ন- অিতির তা। একজন মসুলমােনর কখেনাই খােরজী 
ও তাকফীরী মা ষেদর ায় অিতির  ও অিতরি ত আচরণ করা উিচত নয়। অপরিদেক তােদর মিুজয়ােদর ায় 
সব িবষয়েক তু - তাি ল  কের দখাও উিচত নয়। আর বা বতা হেলা এই পিৃথবীেত কখেনাই সকলেক 
একসােথ খশুী করা স ব হেব না। তাই িবচ ণ মা ষেদর উিচত আ াহ বহানা  ওয়া তাআলােকই খশুী করার 
চ া করা এবং নবীর ( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  পদিচে রই অ সরণ করা এবং আমােদর 

পবূপু ষেদর থেক যারা নবীজীর ( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)  অ সরণ কেরেছন তাঁেদর অ সরণ করা। 

৫। িকছ ু মা ষ আ াহর রা ায় সং ামরত মজুািহদেদরেক মসুলমান উ াত থেক িভ  কান গা ী িহেসেব 
িবেবচনা কেরন এবং তােদর সােথ তােদর অপছ নীয় কান গা ীর ( যমন খােরজীেদর) িমল খাঁজার চ া 
কেরন। িকছ ুআ িরক মসুলমান মেন কেরন য, এই ধরেনর মানিসকতার মা ষেদরেক (যারা আ াহর রা ায় 
িনেয়ািজত মসুলমানেদর মােঝ তােদর অপছ নীয় গা ীর বিশ  খুঁেজন) বরং খােরজী, মিুজয়া ইত ািদ বেল 
ডাকা উিচত যেহতু তারা মসুলমানেদর (মজুািহদেদর) িব ে  িভি হীন া  অপবাদ আেরােপর েযাগ 
খুঁজেছন। আবারও বলিছ, য সকল মা েষরা মসুলমানেদরেক কান শারীিরক িত সাধন না কের িভ মত 
পাষণ কেরন তােদর িত এ প প া অবল ন করা আ  ল াহ ওয়াল জামােতর প িত নয়। আমােদর এই 

কথািট সবসময় মেন রাখেত হেব য, মা ষ আমােদর স েক িক ভােব বা িক মত পাষণ কের সই অ যায়ী 
আমরা কান মা েষর সােথ আচরণ কির না, বরং আ াহ সই মা ষ স েক য মত পাষণ কেরন এবং তার বা 
তােদর িত িতিন য প আচরেণর িনেদশ আমােদরেক িদেয়েছন আমরা মা ষেদর সােথ সই অ যায়ীই আচরণ 
কির। ইহাই দাওয়াতী কােজ রত ব ি র কমপ িত হওয়া উিচত, কারণ একটা িনিদ  পযােয় িগেয় যেকান 
িবষেয়ই িভ মত পাওয়া যায়। 

৬। সাধারণত তাকফীরী বা খােরজীরা সই একই আয়াতসমূহ ব বহার কের যা আ  ল াহ ওয়াল জামাহ 
ব বহার কের থােকন, তেব তারা এে ে  তােদর িনজ  িকছ ুব াখ া ব বহার কের। বতমােনর তাকফীরীেদরেক 
দখা যায় অ াসি কভােব তারা িবিভ  দিলল ব বহার কের। আর এর থেক তােদর একিট দিলল স েক ভুল 

বঝু পির ার হেয় উেঠ। এছাড়াও অেনক ে  তারা ই াকতৃভােব কান িবষয় স েক াসি ক আয়াত এবং 
অ া  দিললসমহূ গাপন কের অ াসি ক দিলল ব বহার কের। 

৭। কতৃপে  এসব লােকর ছা রা হেলা ব ী াতার মেতা। তারা সরাসির দিলল যাচাই- বাছাই করেত পাের 
না। ফেল তারা হয়েতা আকীদার িদক থেক তাকফীরী নয়, িক  যারা তােদরেক িশ া িদেয়েছ তারা উ াতেক 
িবভািজত কের উ ােতর িবশাল এক অংশেক ইসলাম, হক এবং আ াহর কােছ মিু  পাবার রা া থেক দূের 
সিরেয় িনেত চায়। তারা উ াতেক ই  মর এমন সব অংশ থেক দূের সিরেয় িনেত চায় য স েক আ াহ 
পনু ান িদবেস অব ই িজে স করেবন। 

আর এই সােথ আমরা আমােদর অ স ােনর উপসংহার টেনিছ। এই ব ি র (আ ু াহ ফয়সাল) ছা েদর িত 
এই আহবানই রইেলা:  এই আেলাচনা ও এেত আেলািচত িবিভ  মলূনীিতসমহূ বঝুার পর ছা েদর উিচত হেব 
দিলেলর অ স ান করা এবং তােদর উিচত হেব দিলল বঝুা ও উপলি  করা। আর এরপর যিদ দখা যায় য, 
আমরা এই আেলাচনায় যা বলিছ তাই সিঠক, তেব তােদর উিচত হেব সই “শাইখ” এর কথা আর না শানা। 
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আর তােদর উিচত হেব সই “শাইখ” ক সংেশািধত করা। আর যিদ িতিন সংেশািধত হেত না চান যা িতিন কেয়ক 
বছর যাবত কের আসেছন, তেব তােক বিহ ার করা উিচত। 

কারণ িন য়ই এসব ছা েদর অেনক সাহােয র েয়াজন। কারণ তাকফীরীেদর মেধ  ই কােরর মা ষ দখা 
যায়। তার একিট হেলা িব া  তাকফীরী -  ব ী াতােদর তথা ঐ ছা েদর মেধ  অেনেকই এর অ ভু । 

=====***===== 
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তাকফীরীেদর ব াপাের ইমাম আ  মেদর দিৃ ভি  িছল 

“তােদরেক কােফরেদর ায় হত া করা, তােদর মধ কার আহতেদরেকও হত া করা, আর যিদ তােদরেক ব ী করা যায়, তেব একজন কােফরেক যভােব 

তাওবা করােনা হয় তােকও সভােব তাওবা করােত হেব।” 

(আল মগুিন, ভিলউম:  ১০) 


